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A  felirati  vitában.  
(Noyember  20.  1879.)  

T.  ház!  (Halljuk!)  Legelsőbben  is  meg-
nyugtatni  kívánom  a  ház  egyik  tegnapi  szóno-
kát,  Szapáry  Gyula  képviselő  urat,  ki  úgy  
látszik,  nagyon  aggódott;  és  ezen  aggodalmai  
közepette  azon  axiómát  állította  fel,  hogy  a  
kisebbség  gondjai  közé  nem  tartozik  a  kabinet  
alkotása.  Midőn  kabinetek  nem  egyezer  monda-
nak  le,  hanem többször,  s  újra ugyanazon férfiak, 
kik  a  lemondás  szükségét  érezték,  a  nélkül,  
hogy  a  helyzet  változott  volna,  lépnek  kor-
mányra,  s  ez,  mint  mondom,  többször  ismétlő-
dik :  oly  tény,  t.  ház!  a  parlamentarismus  terén,  
melynek  érdekelni  kell  minden  honpolgárt  és  a  
parlament  minden  tagját;  de  épen  azért,  mert  
annyiszor  megtörtént,  érdekli  eg.yúttal  íkagukat  
az  élczlapok  szerkesztőit  is.  En  concedálom  
azt,  hogy  a  többség  gondjai  közé  tartozik  a  
kabinetalakítás,  és  ezen  eoncedálásom  révén  
constatálom  azt,  hogy  Szapáry  Gyula  képviselő  
urnák  kifejtett  nézetei  a  kabinet  álláspontjával  
teljes  összhangban  állnak  és  azon  fényes  pénz-
ügyi  és  kereskedelmi  elvek  és  nézetek,  melye-
ket  tegnap  kifejtett,  méltánylást  érdemelnek  a  
kabinet  feje  által  is.  Szapáry  Gyula  képviselő  ur  



ugyanis  visszautasította  azt,  mintha  a  közvéle-
mény  másutt  Tenne  keresendő,  mint  azon  több-
ségnél,  mely  a  képviselőházba  küldetett.  

Emlékeztetem  önöket,  hogy  1870.  évijulius  
havában  a  franczia  parlamentben,  midőn  az ellen-
zéki  szónokok  azt  hangoztatták  a  kormány  háta  
megett  ülő  nagy  többséggel  szemben:  a  köz-
vélemény  nincsen  mellettük,  frenetikus  tapsok  
mellett  czáfolta  meg  a  kabinet  vezérszónoka  
és  vezére  Rouher;  de  az  események  néhány  hónap  
múlva  igazat  adtak  a  kisebbségnek,  midőn  nem-
csak  azon  többség,  hanem  még  az  azon  többség  
által  támogatott  dynastia  és  kormányforma  is  
meg  lett  semmisítve.  

Sok  felirati  vita  zajlott  le  e  teremben,  de  
kevés  birt  oly  bizarr  jelleggel,  mint  a jelenlegi; 
különösen  azért,  mert  eddig  a  felirati  javaslat, a 
mely  beterjesztetett,  nemcsak  a  bizalom  hangján  
volt  szerkesztve,  de  a  kormánypárt  részéről  egy  
húron  szóló  érvelések  és  indokok  alapján  támo-
gattatott:  most  pedig  nincs  a  felirati  javaslatban  
programm  kifejezve  és  az  indokok,  melyek  alap-
ján  a  kormányt  pártoló  többség  egyes  tagjai  
részérőöámogíittatik,  nagyon  ellentétesek.  Tekint-
sék  csak  magát  azon  felirati  javaslatot,  amelyet  
elfogad  a  kabinet  ideiglenes  feje,  és  elfogad  egy  
oly  beszéd  elmondása  után,  mely  beszédnek  
minden  pontja  megezáfolni  igyekszik  azon  
aggodalmakat,  azon  helytelenítéseket,  melyeket  
a  felirati  javaslat  a  külpolitikával  szemben  tar-
talmaz. 

Ezt  láttuk  Szapáry  Gyula  és  Tótli  Vilmos  
képviselő  ur  beszédében  is.  Azután  pedig  feláll  



Szlávy  József,  most  pedig  újabban  Horváth Lajos 
képviselő  ur  és  ezek  helytelenítik  a  berlini  kon-
gressust  és  a  külügyi  kormány  külügyi  politiká-
ját  ;  és  épen  azért,  mert  ezt helytelennek  tartják,  
és  épen  inert  a  felirati  javaslat  ezen  helytelení-
tésnek  kifejezést  ad,  —  épen  azért  fogadják  el  
a  2 l-es  bizottság  javaslatát.  

Már  most  melyiket  vegyük  komolyan:  a  
t.  ministerelnök  ur  és  a  vele  egy  húron  szóló  
képviselők,  vagy  pedig  a  Szlávy  József  és  Hor-
váth  Lajos  képviselő urak  által  felhozott  indoko-
kat?  Ha  a  felirati  javaslat  komoly,  akkor  az  
azokban  foglalt  helytelenítések  és  praemissáktól  
vonható következtetések oly bizalmatlanságot, apró 
tíí-szurásokat,  hogy  ne  mondjam  fricskát  tartal-
maz  a  kormány  és  a külügyi  politika  vezetőjére,  
mely  után  nem  lehet  annak  a  kabinetben  meg-
maradnia,  és  nem  lehetséges,  hogy  azon  felirati  
javaslatot  magáévá  tehesse.  (Helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon.)  Ha  a  ministerelnök  ur  nyilatkozatai  
azok,  a  melyeket  komolyan  kell  vennünk:  akkor  
a  felirat  nem  egyéb,  mint  egyszerű  kortesfogás,  
a  melylyel  szemben  künn  a  nemzet  háborgó köz-
véleménye  előtt  azt  akarja  mondani,  hogy  igenis,  
mi  helytelenítettük  s helytelenítjük  azon  politikai  
eljárást,  de  bizalmunkat  azon  kormánytól,  a  mely  
azt  előidézte,  megvonni  nem  fogjuk.  (Helyeslés  a  
szélső  bal'm.) Hogy  ez  játéknál  nem-e egyéb?  ez  
egy  insultus  a  nemzetre,  az  egész  országra  és  
házra  nézve,  a  melynek  nevében a  trón  zsámolya  
elé  lépnek,  és  egy  nagy  insultus  a  koronára  
nézve,  mely  elé  csörgősipkával  járulnak.  



Nekünk  nem  lciiet  czélunk,  hogy  kortes-
fogások,  kortes-nyilatkozatok  körébe  vonjuk  a  
trónt;  azért járulunk  a  trón  elé szivünkből  fakadó  
nyilt,  őszinte  nyilatkozattal.  (Llelyeslés  a  szélső  
balon.) 

Azt  mondja  Hegedűs  Sándor  képviselő  ur,  
hogy  felforralja  a  közvéleményt  az  ellenzék  
eljárása.  Legyenek  meggyőződve  önök  uraim,  
nem  az  ellenzék  eljárása,  hanem  az  ily  két-
értelműség,  a  mely  növeli  azon  ámítások  lánezo-
latát,  mely  ámításokat  a  mult  években  és  az  
egész  keleti  bonyodalmak  folyama  alatt  a  nem-
zettel  szemben  űztek  és  azon  porhintés  kell  hogy  
felforralja  a  nemzet  közvéleményét;  és  nem  mi  
vagyunk  azok,  a  kik  eláruljuk  az  alkotmány  
gyengéit,  hanem  önök  azok,  a  kik  ezen  gyengé-
ket  leplezetlenül  és  a  legkiméletlenebbül  tárják  
fel  a  nemzet  minden  egyes  és  csekély  mérték-
ben  gondolkodó  polgára  előtt.  Nem  mi  rontjuk  
meg  az  ország  hitelét,  mint  Hegedűs  Sándor  
képviselő  ur  mondta;  hanem  megrontja  az  olyan  
eljárás,  a  mely,  daczára,  hogy  kifejezi  a  pénz-
ügyi  aggodalmakat,  ezen  pénzügyi  előrelátható  
nyomor  bekövetkezésének  gátot  emelni  nem  
igyeksz:k;  és  azon  férfiak  eljárása,  a  kiknek  
köréből  a  volt  pénziigyministert  épen  a  bekövet-
kezett  pénzügyi  eredménytelenség  kényszerítette  
megszökésre,  mégis  ezen  politikát  továbbra  is  
támogatják. 

Felhozta  Hegedlls Sándor  képviselő  ur, hogy 
mi  izgatunk  oly  negatív  dolgokkal,  mely  szerint  
nem  kell  közösligy,  közös  hadsereg,  nem  kell  
delegatio.  Felhozta  ezt  Hegedűs  Sándor  kép-



viselő  ur,  a  ki  ezer  negatív  vezérczikkuek  pie-
destáljáról  (Derültség)  tekint  reánk,  a  mely  
negatív  vczérczikkekben  a  t,  képviselő  ur ugyan-
azt  hirdette,  hogy  nem  kell  közösügy,  és  dele-
gatió.  K-i  kezdte,  ha  nem  épen  azon  hirlap,  a  
melynek  ő egyik  munkatársa,  a legrégibb  időktői  
fogva  az  önálló  független  nemzeti  bank  melletti  
küzdelmet;  és  ki  volt  az,  midőn  valósítani  kel-
lett  volna  ezen  eszméket,  cserbe  hagyva,  épen  
ezek  ellen  dolgozott,  ha  nem  azon  lap,  a  mely-
nek  ő  főmunkatársa  volt ?  Ha  ez  igy  van:  akkor  
nem  fogadhatom  el  azon  vádat,  hogy  mi  a  kor-
mányférfiakat  compromittáljnk  halasi  legelő  és  
más  ily  kérdésekkel;  mindenki  felhozhatja  ezen  
vádat,  csak  azok  nem  hozhatják  fel,  a  kik  a  
temesi  fát  a  tűzre  rakták  és  a  temesi  fán,  meg  
a  honvédek  mungo  nadrágán  éveken  keresztül  
keresték  a  népszerűséget.  (Ugy  van!  a szé'stf 
baloldalon.)  Azt  mondja  a  t.  képviselő  ur,  hogy  
a  szélső  baloldal  némely  férfiai  az  országot  be-
járják  és  ma  Szegeden,  holnap  Czegléden, azután 
Kecskeméten  vannak,  és  így  csinálják  azon  köz-
véleményt,  a  melyet  közvéleménynek  el  nem  
fogadhat.  Én  okoskodását  acceptálnám,  ha  be  
tudná  bizonyítani,  hogy  nemcsak  azon  szónokok,  
a  kik  az  országot  bejárják,  hanem  azok,  a  kik  
a  szónok  véleményét  helyeslik,  és  a kik  a  dörgő  
éljent  elkiáltják Dcbreczcnben  és Szegeden, ugyan-
azok  kiáltják  el  Kecskeméten.  (Ugy  van!  a  
szélsfí  balon.)  

Nem  a  mi  rendszerűnk  az,  hogy  fogadott  
szolgákkal  kísértessük  magunkat  népgyülésünkbe  
és  fogadott  lappal  hirdessük  elveinket,  a  melye-



ket  azután  cserben  hagyjunk.  (Ugy  van!  a  szélstí  
balfelöl)  Miután  tehát  a  nép,  a  mely  Czegléden,  
Kecskeméten  és  Szegeden  a  követett  politikát  
elitélte,  mindig  más-más,  ennek véleménye  méltán  
tekinthető  az  ottani  közvéleménynek.  {ügy  van!  
a  szélső  balfelöl.)  A  t.  képviselő  ur  mintegy  
meggyalázni  akarta  azon  módot,  hogy  meggyŐ-
désiink  és  hitünk  érvényesítése  végett  bejárjuk  
az  országot.  Az  apostoloktól  kezdve  az  utolsó  
utczai  skót  hitszónokig,  —  a  meggyőződésnek  
és  hitnek  érvényesítésében  ez  volt,  az egyik  mód;  
de  hivatkozom  egy  más  példára  is.  (Halljuk!  
Halljuk!)  A  40-es  években  b. Wesselényi  Miklós  
és  Kemény  Dénes  Erdélyben,  midőn  az  önkény  
uralkodásával  szemben  fel  kellett  venni  a  har-
ezot,  minden  megyében,  a  melyben  birtokosok  
voltak,  megjelentek;  és  a  hol  azok  nem  voltak  
birtokot  vettek,  hogy  megjelenhessenek  a  köz-
gyűléseken,  megyéről  megyére  járva  igyekeztek  
a  mély  álomba  merült  nemzetet  felrázni  egy  
méltó  ébredésre.  És  hogy  ha  ezen  férfiak  nem  
j írtak  volna  így  el:  legyen  róla  meggyőződve  
Hegedűs  Sándor  t.  képviselőtársam,  hogy  nem  
volna  neki  ma  Abrudbánya  nevében  helye  a  
magyar  parlamentben,  hogy  beszédeket  tarthas-
son,  mert  soha  az  unió  létre  nem  jött  volna.  

A  t.  ministerelnök  ur  a  jelenlegi  politikai  
helyzet  indokolására  első  sorban  nem  talált  
erősebb  indokot,  mint  azt,  hogy  a  világesemé-
nyek  kényszerítő  hatalmával  szemben  mást  tenni  
nem  lehetett.  

Ha  az  államférfiak  arra  lennének  hivatva,  
hogy  az  eseményeket  ne  uralják,  mint  a  hajós  



a  tengert,  hanem,  hogy  az  események  által  ide  
s  tova  sodortassanak,  mint  a  gazdátlan  sajka  a  
habo:i  :  akkor  volna  ezen  enuntiátiónak  értelme.  
De  így  is  van,  mert  a  kormány  gyengeségét  
nem  csak  elárulja,  hanem  azt  azzal  egyenesen  
bevádolja.  (Ugy  van!  a  szélső  balfelöl.)  Vádolja  
ezen  nyilatkozat  a  kiiliigyi  politikát  vezető  állam-
férfiut  azon  gyöngeséggel,  hogy  a  világesemé-
nyeket  uralni  nem  tudja.  (Tisza  Kálmán  minis-
ter elnök  közbeszól:  Ej  ha /) 

De  van-e helye  azon kicsinylésnek,  a  melyet  
épen  most  hallottam  elhangozni  a  t.  ministerelnök  
ur  ajakáról  egy  oly  fontos  kérdésben,  a  melyről  
azt  kell  mondanunk,  liogy  az  egyetlen  egy  
nagyobb  kérdés,  a  mely  Ausztriát  és  Magyar-
országot  érdekelhette.  

Miután  1866-ban  Ausztria  németországi  és  
délen  olaszországi  befolyását  elvesztette,  meg-
szűnt  ránk  nézve  a  német  és  olasz  kérdés;  de  
femnaradt  azon  egyetlen  nagy  európai  kérdés,  a  
mely  minket  érdekel:  a  keleti  kérdés.  Nem  volt  
előre  láthatatlan  a  keleti  kérdésnek  szőnyegre  
kerülése. 

Nem.  Es  előre  is  látták  azt,  valahányszor,  
mint  korteseszközre,  arra  szükség  volt.  Mertjói  
emlékszem,  midőn  Tisza Kálmán  képviselő  urat,  
ki  akkor  Debreczen  városának  képviselője  volt  
—  ifjú  szivem  egész  áhítatával  hallgattam  a  
kormánypárt  azon  szónokaival  szemben,  kik  
arra  hivatkoztak,  hogy  az  1867-ki  kiegyezést  és  
az  1868 ki  véderőtörvényt  azért  kel!  elfogadni,  
mert  consolid Útnak,  előrelátónak  és  késznek  kell  
lennie  a  monarchiának,  hogy  ha  majd  a  muszka  



szőnyegre  hozza  a  keleti  kérdést,  hogy  az  
osztrák  és  magyar  birodalom  hatalmának  egész  
súlyát  vethesse  mérlegbe.  Ls  midőn  szőnyegre  
jött  a  keleti  kérdés,  én  a  világesemények  hatal-
mára  való  hivatkozást  nem tekinthetem  egyébnek,  
mint  elismerését  az  előrelátás  hiányának.  (Ugy  
van!  a  szélső  balon.)  Persze,  a  világesemények-
nek  nem  állhattuk  útját,  mert  a  mint  a  minister-
elnök  ur  mondá,  el  vagyunk  szigetelve.  Ugyan  
kérdem,  vájjon  azért  tartjuk-e  azon  nagy  diplo-
matiát,  azon  diplomatiát,  mely  titokzatossággal  
zárja  körűi  minden  cselekményét,  a mely  nekünk,  
a  parlamenteknek  betekintést  alig  enged  ügyeibe,  
—  vájjon  azért  tartjuk-e,  hogy  midőn  nagy  
események,  melyeket  előre  kellene  látnunk,  be-
következnek,  a  monarchia  elszigetelve  álljon?  
Vájjon  azért  tartunk-e  milliónál  többre  rugó  
szuronynyal  biró  hadsereget,  hogy  midőn  világ-
események  vannak  készülőben,  akkor  ezeket  
feltartóztatni,  azoknak  irányt  adni  ne  legyen  
hatalmunkban,  hanem  tétlenségünket,  semleges-
ségünket  azzal  igazoljuk,  hogy  elszigetelve  lévén,  
gyengék  vagyunk  annak  útját  állni?  (Ugy  van! 
Ügy  van !  a  szélső  balon.)  T.  ház!  Az  ily  indo-
kolás  nem  egyéb,  mint  takarója  a  kormány  
visszavonulási  vonalának.  Mert  bizonyára  nem  
álltunk  volna  elszigetelten,  ha  nem  leszünk  vala  
azon  három  császári  szövetségben,  mely  mint  
minden  rosz  társaság,  mindenkit,  a  ki  hozzá  
közeledik,  elriaszt.  Nem  lettünk  volna  elszige-
telve,  ha  egyik  kezünket  baráti  szorongatással  
Berlinben,  a  másikat  Szent - Pétervárott  nem  
kötötték  volna  le;  azon  kezet,  melynek  tenni és 



sújtania  kellett  volna.  (.Helyeslés  a  szélső  balon.)  
I)e  azt  mondja  a  ministerelnök  ur,  szövetsége-
sünknek  nem  tekinthettük  Törökországot,  mert  
Törökországban  bizni  nem lehet,  államtérfiai  két-
szinüségében, ingatagságában megnyugvást nem lel-
hettünk.  Valóban,  különösen  bizarrnak  tűnik fel 
az,  hogy  kétszínűséggel  cs ingataga íggal  vádol-
nak  államférfiakat  az  osztrák-magyar  államfér-
fiak.  (Derültség  a  szélső  balon!  felkiáltások  ugyan-
ott:  Ugy  van!  Ugy  van!)  

De  vegyük  a  helyzetet.  Nem  az  én  conjec-
turáimat  veszem  alapul,  hanem  azt,  hogy  mikor  
Anglia  —  melynek  államférfiai  lángeszét  nem  
lehet  kétségbe  vonni,  államférfiai  belátását  meg-
tagadni  nem  lehet  —  ezen  Anglia  —  mondom,  
a  megalázott,  megcsonkított  Törökországot  méltó-
nak  tartja  szövetségére,,  és  méltónak  tartja  arra,  
hogy  annak  területét  Ázsiában  biztosítsa:  akkor  
mi  azon  Törökországot,  melynek  hadserege  hóna-
pokon  át  képes  volt  az  orosz  hadak  tömegeit  
feltartani;  —  mi  azon Törökországot,  mely  egy  
ideig  sikerrel  birt  megküzdeni  a  román  és  az  
orosz  hadakkal:  —  ezen  Törökországot  mi  
szövetségünkre  méltónak  nem  találjuk.  Állítja  a  
ministerelnök  ur,  hogy  más  eredményeket  nem  
lehetett  elérni,  egyedül  csak  azt,  hogy  a  berlini  
congressus üsszehivassék. Kérdem, vájjon Ausztria-
Magyarországnak  köszönhető-e  az,  hogy  a berlini 
congressust  megtartotta  Európa?  

Alig  hiszem,  t.  ház,  de  köszönhető  igenis  
azon  férfias  fellépésnek,  melyet  Anglia,  — mely-
nek  érdekei  nem  oly  közeliek  keleten  —  mint  a  
miénk,  s  ámbár  Anglia  nem  rendelkezik  oly  



nagy  szárazföldi  haderővel,  oda  vitte  Konstan-
tinápoly  elé  hajóit,  és  azok  töltött  ágyúi  mellett  
égő  kanóczezal  parancsolta  meg  az  előnyomuló  
orosz  hadaknak  Konstantinápoly  falainál  a  meg-
állást.  A  berlini  congressuson  a  mi  megjelené-
sünk  mondhatnám  nem  olyan,  mely  az  állam  
érdekeit  kielégíthetné.  Nem  csak  én  vagyok  
ezen  véleményben,  hanem  még  a  kormányt  pár-
toló  túloldali  szónok,  Horváth  Lajos  ur  is  —  
itt  a  berlini  congressusnál  kezdte  meg  a  keleti  
politika  helytelenítését  és  bírálását.  Ezt  meg-
vallom,  Horváth  Lajos  képviselő  ur  részéről  
nagyon  csodálom,  mivel  őt  igen  jó  logicusnal;  
ismerem.  Már  pedig  a  ki  az  előzményeket  
elfogadja,  a  ki  elfogadja  a külpolitikát  a  berlini  
congressusig,  az  kénytelen  acceptálni ennek  követ-
kezményeit  is;  a  ki  elfogadja  az  előzményt,  az  
tartozik  elfogadni  az  eredményt  is.  

„A  mindenható  Isten  nevében"  kezdődik  a  
berlini  congressus jegyzőkönyve,  azon mindenható 
Isten  nevében,  ki  a  népeket  szabadoknak  terem-
tette  és  ki  azért  adott  az  embernek  annyi  tehet-
séget  és  annyi  erélyt,  hogy  szabadságát  a  zsar-
nokkal  szemben  megvédelmezze.  A  mindenható  
Isten  nevében rendelkeznek  millió  és  millió  embe-
rekről,  hogy  tartozzanak-e  Bulgáriához,  Szerbiá-
hoz,-Montenegróhoz,  és tartozzanak-e  azoccupálás  
rendén  Ausztria-Magyarországhoz.  Népjog  szerint  
mely  utóbbi  időben  dívott,  megszavaztatták  az  
országot,  mely  elfoglaltatott  és  melynek  csatolása  
megkiséreltetett.  Savoyában  és  Nizzában,  midőn  
a  villafrancai  béke megköttetett,  szavazás  történt.  
Olaszország  egyes  részeiben  és  Romában  sza  



vazás  történt.  Csak  önök  követik  a  Bismarck  
által  inaugurált  vér-  és  vaspolitikát,  melynél  
fogva  Elsasst  és  Lotharingiát  elrabolván,  nem  
volt  bátorsága  a  népto]  megkérdezni,  akar-e  tar-
tozni  a  német  zsarnokság  alá,  vagy  pedig  a  
franczia  köztársasághoz.  (Helyeslés  a  szélsőbalon.)  

Azt  mondta  a  ministerelnök  ur,  hogy  za-
varok  és  nyugtalanságok  voltak  Boszniában  és  
Herczcgovinában,  azért  kellett  occupálni.  Vájjon  
ki  csinálta  ezen  zavarokat  és  nyugtalanságokat ? 
Tekintsek  el,  mert  szégyenlek  rá  gondolni,  hogy  
a  mi  államférfiaink  idézték  volna  elő  nyugtalan-
ságokat,  hogy  legyen  iirttgyíik  az  elfoglalásra.  
Tegyem  fel,  liogy  nem  igy  történt,  hanem  ép  
úgy,  mint  Bulgáriában,  orosz  pénzzel  és  orosz  
fegyverrel  dolgoztak.  Ila  a  nyugtalanságot  kellett  
megakadályozni,  vájjon  Törökországot  kellett-e  
megtámadni,  kinek  a  háza  égett,  vagy  pedig  a  
gyújtogatót  kellett-e  megbüntetni,  hogy  a kauóczot 
oda  dobta.  Ha  a  nyugtalanságot  akarták  meg-
akadályozni  a  Balkán  félszigeten  és  talán  a  biro-
dalom  kebelén  bellii,  akkor  Oroszországgal  kell  
felvenni  a  keztyú't.  Azon  oroszszal,  a  ki  a  nyug-
talanságokat  szervezte,  a  ki  Törökországot  ener-
válta  és  a  mi  enerválásunkat  is  meg  fogja  kí-
sérelni.  Azt  kell  azon  határok  közé  szorítanunk,  
a  hol  veszedelmessége  megszűnik.  

Beleelegyedni  egy  ország  ügyeibe,  mert  
zavar  és  rendetlenség  van  ott,  nem  egyéb,  mint  
beavatkozás  azon  ország  belügyeibe;  s  midőn  mi  
ily  indokok  alapján  teszünk  egy  oiy  lépést,  a  
melynek  hasonlóját  láttuk,  hogy  az  oroszok  meg-
tettek  a  mult  században  Lengyelországgal  szem-



ben,  midőn  azért  küldtek  oda  megszálló  hadsere-
get,  hogy  azon  anarchikus  állapotokat  rendbe  
hozzák.  Midőn  ily  indokot  acceptálunk,  akkor  
elfogadtuk  az  indokot  arra,  hogy  a  nálunk  be-
következhető  nyugtalanságok  esetén  hasonló  jog-
gal  Oroszország  oceupáljon.  

Azt  állítja  a  ministerelnök  ur,  hogy  egy  
stratégiai  felállítást  nyertünk  Boszniában.  

T.  ház!  Alig  van  dolog,  a  melylyel  na-
gyobb  visszaélés  Űzetett  volna,  mint  a  katonai  
mükifejezésekkel.  Stratégiai  felállítás  Boszniában,  
ama  sziklák  és  magas  bérezek  honában,  ugyan  
kérem,  ha  a  stratégiai  felállítást  és  működést  
alap  gyanánt  kívánjuk  használni,  és  seregeinket  
előre  toljuk  onnan  délre,  miként  hiszi  a  minister-
elnök  ur,  hogy  képesek  leszünk  200—300,000  
embert  élelmezni,  lőszerekkel  ellátni,  azon járatlan 
utakon,  melyeken  150  ezernyi  hadsereget  oly  
nagy  nélkülözés  és  szenvedéseknek  kitéve,  alig  
tudtunk  fentartani?  Vájjon  azt  hiszi-e  a  minister-
elnök  ur,  hogy  majd  kiépítjük  a  vasutakat,  a  
vasút  segélyével  fog  az  történni;  azt  hiszi  a  t.  
ministerelnök  ur,  hogy  egy  országban,  a  mely-
ben  a  panslavistikus  törekvések  oly  nagyok,  
melynek  egyik  oldalán  Szerbia,  másikán  Mon-
tenegró  van  annyi  elszánt  férfiak  és  kalandszomjas  
hősükből  alakulható  önkénytes  csapatokkal  szem-
ben,  Bosznia  és  Herczcgovinábau  megvédhetők  
lesznek  annyira  a  vasúti  vonalak,  hogy  bizto-
sítva  legyen  a  hadsereg  összeköttetési  vonala.  
Alig  hiszem  ezt.  Ezért  az  occupatiót  stratégiai  
érdeknek  nem  tartom.  Ha  önök  stratégiai  pon-
tot  akartak  nyerni  a  Balkán  félszigeten,  akkor  



clö  kellett  volna  nyomulni  a  Dana  partjain  
Viddinig,  s  ekkor  nyitva  lett  volna  a  Balkán  
sophiai  megkerülési  pontja  és  egyszersmind  a  
dunai  várak  kulcsát  birtuk  volna.  Jelenleg  onnan  
el  vagyunk  szigetelve  a  begyek  koczkáiban  és  
feneketlen  sár  mélyében.  

Azt  mondá a  ministerelnök  ur,  hogy  Bosznia  
oceupatiója  azért  kellett,  mert  be  kell  magunkat  
ékelni  a  szerbek  és  montenegróiak  közé,  hogy  
egy  nagy  délszláv  birodalom  ne  alakulhasson.  
Ez  egyfelől  argumentum  és  másrészt  elárulja  a  
ministerelnök  ur  további  szándokát,  mert  ma  a  
novi-bazári  kerület  nélkül  még  be  nem  ékeltük  
mâ TTnkat  Szerbia  és  Montenegró  közé.  Ha  benn  
leszllnk  a  novi-bazári  kerületben,  akkor  leszünk  
beékelve  közéjük;  akkor  fogunk  birni  egy  kes-
keny  úttal,  a  melynek  katonai  értékét  kétségbe  
vonom,  mert  ilyen  szűk  utat  és  területet  két  
ellenséges  fejedelemség  közepette  megtartani  nem  
leszünk  képesek.  De,  a  mint  mondám,  utmutatást  
is  tartalmaznak  a  ministerelnök  ur  szavai  a  
jövőre,  mert  azt  teszik,  hogy  t»  i.  az  occu-
patió  határa  még  nincs  megállapítva,  hanem  
seregünk  előre  fog  törni  a  novi-bazári  kerületbe,  
hogy  azon  nevezeteB  éket  létrehozhassák,  mit  a  
ministerelnök  ur  oly  kívánatosnak  tartott.  

Tóth  Vilmos  t.  képviselőtársam  hivatkozik  
a  kereskedelmi  érdekekre,  s  idézve  magyar  állam-
férfiak  szavait, talán Széchenyitől  György  Eudréig,  
hogy  keletre  magyar;  utalt  arra,  Boszniát  azért  
kell  birni,  hogy  egy  nagy  kereskedelmi  utat  
tartsunk  meg keleten.  Először  is  Bosznián  keresz-
tül  nem  jutunk  keletre,  hanem  jutunk  délre,  az  



aegei  tengerpartig,  másodszor  kereskedelmi  utunk  
egy  vasút  által  nem  elégíthető  ki,  mert  épen  
saját  iparterményeink,  saját  gabnánk  és  nyers -
terményeink  kivitelét  az  teszi  lehetetlenné,  hogy  
vámtarifánk  magas,  s  épen  tariífánk  e  magassága  
semmi  esetre  sem  fogja  lehetővé  tenni  azt,  hogy  
terményeink  vasúton  szállítva,  kiállhassák  a  con-
currentiát  azon  franczia  és  angol  iparozikkekkel,  
melyeket  Anglia  és  Francziaország  vizén,  tengeren  
szállítanak.  (Igaz!  Ugy  van! balfelöl.) 

Ha  kereskedelmi  érdekeink  vannak  ott,  kez-
dettől  fogva  kijelölte  a  természet  maga • annak 
útját,  midőn  a  Duna  folyamot  adta  nekünk,  mely 
vezet  keletre,  a  Fekete-tengerre  és  ináét  Ázsia  
partjaira.  Önök,  a  kik  keleten  keresik  ke-
reskedelmi  érdekeinket,  elfeledik  azt,  hogy  
midőn  a  Duna  torkolatát  Oroszország  birtokába  
engedték  jutni,  ugyanakkor  a  mi  keleten  való  
kereskedelmi  érdekeinket  tették  ki  a  leg-
nagyobb  veszedelemnek.  (Igaz,  úgy  van!  bal-
jelöl.)  És  én  nem  hiszem,  hogy  a  duuai  forgal-
mat  és  kereskedelmet  pótolhatná  azon  forgalom  
és  kereskedelem,  mely  a  Bosnán,  Vrbason  a  

!  Narentán  kifejthető  lenne.  
„Európa  érdekeivel  tudjuk  érdekeinket  össze-

egyeztetni;  igy  netalán  kitörendő  összeütközés-
ben  egyedlil  állani  nem  fogunk."  Ez  azon  biz-
tosíték,  melylyel  a  ministerelnök  ur  a  házat  
megnyugtatni  akarta.  Vájjon  mi  legyen  ebben  a  

[  biztosíték;  az-e,  hogy  a  eongressus  aláirt  egy  
,  okmányt,  melyet  már  ő  maga  sem  tartott  garan-

tirozásra  érdemesnek?  Vájjon  a  múltból  vonha-
tunk-e  le  erős  biztosítékot  arra  nézve,  hogy  



Európa  által  majd  biztosítva  lesznek  a  berlini  
béke  és  a  mi  érdekeink;  hiszen  tekintsék  önök  
—  nem  hivatkozom  a  párisi  békeszerződésre,  a  
londoni  stipulatiókra,  mert  erre  többen  hivatkoz-
tak,  de  hivatkozom  a  eongressusi  Lengyel-
országra,  melyet  Európa  szükségesnek  látott  meg-
teremteni,  s  midőn  Oroszország  vérrel  és  fegy-
verrel  letiporta  a  lengyel  nemzetet  és  szabadsá-
gát,  Európában  nem  volt  kéz,  mely  fölemelkedett  
volna  a  letiport  szabadság  s  a  eongressusi  hatá-
rozat  védelmére.  

T.  ház!  Hogy  egyedül  nem  fogunk  állani,  
ez  nyújthatna  biztosítékot  akkor,  ha  a  minister-
elnök  ur  nyilatkozatai,  t.  i.  ha  szükséges,  szövet-
ségesek  társaságában,  ha  szükséges,  egyedül  és  
fegyverrel  is  meg  fogjuk  védeni  érdekeinket  
keleten,  nem  hallottuk  volna  többször  a  nélkül,  
hogy  ezen  nyilatkozatoknak  bármi  eredményük,  
—  ha  más  eredményük  lett  volna,  mint  az,  hogy  
később  kénytelen  legyen  bevallani,  hogy  el  vol-
tunk  szigetelve,  hogy  egyedül  állottunk.  

Nem  látom,  t.  ház,  hogy  a  constellatiók  ma  
mások  és  előnyösebbek  volnának,  mint  voltak  
akkor,  mikor  a  keleti  kérdés  szőnyegre  hozatott;  
mint  voltak  akkor,  midőn  Anglia  Ausztria-Magyar-
ország  barátságát  és  szövetségét  kereste;  de  épen  
azért,  mert  a  hármas  szövetségben  voltunk,  azt  
kénytelenek  voltunk  elutasítani.  [Iqaz,  úgy  van!  
bal/elöl.) 

A  berlini  szerződés  megszegését  tűrni  nem  
fogjuk  és  hozzá  szoktatjuk  —  azt  mondja  a  
miuisterelnök  ur  —  azon  apró  nemzeteket,  hogy  
ne  várjanak  Oroszországtól  semmit,  hanem  vár-



janak  mindent  Európától.  Már  ugyan  mi  alapja  
lehet  e  nyilatkozatnak,  hiszen  ha  Oroszország  
közbe  nem  lép  s  nem  csikar  ki  fegyverrel  ered-
ményeket,  vájjon  megkapták  volna-e  az  apró  
nemzetek  azon  concessiókat,  melyeket  a  berlini  
congressus  adott  nekik?  

Hasztalan  tagadjuk  mi,  tudják  ó'k,  hogy  
kinek  pénzével,  kinek  fegyvereivel,  kinek  tá-
mogatásával  vívták  ki  a  liarczot.  (Igaz,  úgy 
van!  bolfelbl.)  Nem  lehet  azt  velük  elhitetni,  
hogy  a  mi  kegyelmünk  volt  az,  hogy  mielőtt  már  
bekövetkezett  a  lehetetlenség,  azt  megakadályozni  
meg  sem  kisértettilk.  

Közbe  szólottam  —  midőn  nagyon  hangoz-
tatta  a  ministerelnök  ur,  hogy  majd  tenni fogunk, 
meg  fogjuk  védelmezni  érdekeinket  —  közbe-
szólottam,  hogy  ki  ellen  fogjuk  megvédelmezni  
érdekeinket?  Erre  a  ministerelnök  ur  azt  mon-
dotta,  hogy  Oroszország  ellen.  

T.  ház!  Én  felhivom  az  önök  figyelmét,  
tekintsenek  át  Lembergbe  c's nézzék,  midőn  egyik  
lengyelországi  képviselő  tart  egy  beszédet  az  
orosz  szövetséggel  szemben,  tart  egy  beszédet  
az  egész  képviselőház  tapsa  és  éljenzése  köze-
pette,  és  midőn  ezen  lengyel  képviselő  tiszteletére  
saját  hazafitársai  ünnepélyeket  kívánnak  ren-
dezni,  akkor  közbelép  a  túlsó  birodalom  rend-
őrsége,  s  fegyverrel,  vérontással  kergeti  szét  a  
népet.  Midőn  az  ilyen  szégyenteljes  erőszakra  
rámutatok,  rá  kell  mutatnom  arra  is,  hogy  meny-
nyiben  fogunk  Oroszország  ellen  síkra  szállani  
és  mennyiben  fogjuk  az  orosz  ellen  saját  érde-
keinket  megvédeni.  



Akkor,  mikor  a  ministerelnök  ur  ilyen  véle-
-ményt  hangoztat,  fontolóra  veszem,  vájjon  meg-
történtek-e  azon  szükséges  lépések,  a  melyek  
elkerülhetlenek  azon  esetben,  ha  mi  Oroszország-
gal  meg akarjuk  vívni  a  küzdelmet.  És  azt  tapasz-
talom,  hogy  nem  történt  semmi:  északi  határunk  
nincs  megerősítve,  a  krakó-olmützi  vonal  kivéte-
lével  egész  Galiczia tárva  áll,  hogy oda  benyomul-
jon  és  lengyel  testvéreinket,  mint  Bulgáriában  a  
mohamedánokat  legyilkolja  és  igy  nálunk  is,  az  
osztrák  államférfiak  segítségérc  a  lengyel  kérdés  
megoldását  elősegítse  s  bevégezze.  De  másfelől  
az  orosz  ellen  nem  csak  észak  felől  kell  intéz-
kedésnek  történni,  hanem  az  Al-Dunán  is  meg-
erősítéseket  kell  tenni,  a  melyek  még  nem  tör-
téntek  meg.  És  kérdem,  hol  van  az  Al-Duna  
azon  megerősített  vonala,  a  melyre  támaszkodni  
fognak  a  mi  dicsőséges  hadvezéreink,  ha  majdan  
az  orosz  meg  fogja  a  Duna  völgyén  kisérteni  a  
Magyarországra  való  betörést;  azon  nagy  vona-
lon,  a  mely  a  nagy  hadjáratoknak  útja  volt min-
dig  és  a  mely  vonal  elfoglalásával  egész  Alsó-
Magyarország  egyszerre  lön  az  elleuség  által  
elárasztva. 

Én  nem  látom  ezen  katonai  intézkedést,  és  
míg  ilyen  óvatossági  intézkedést  nem  látok:  
addig  megingatva  nem  látom  magamat  azon meg-
győződésben,  hogy  mi  nemcsak  hogy  Oroszország  
ellen  nem  fogunk  barczolni,  de  Oroszországgal  
paralell  fogunk  haladni  és  mi  úgy  fogjuk  a  dél-
szláv  egyesülést  megakadályozni,  hogyha  egyik  
felől  az  orosz  viszi  a  bilincset  a  népekre,  mig  mi  
másfelől  viszszük a jármot a Balkán félsziget  lakóira. 



Maga  a  boszniai  occupatiú  nem  egyéb,  mint  
paralell  actio,  már  azért  is,  mert  annak  katonai  
és  kereskedelmi  értéke  nincs.  

Felmerült  azon  kérdés,  és  épen  gr.  Szapáry  
vetette  fel,  mikor  azt  mondta,  hogy  ma  Magyar-
országnak  helyzete  ép  oly  kedvező,  hogy  fel-
vegyük  az  oroszszal  szemben  a  harezot,  mint  
volt  a  keleti  bonyodalom  kezdetekor.  

Én  ezt  határozottan  tagadom.  
Oroszország  egy  nagy  birodalom,  melyben  

kevés  a  népesség;  vasutai  nem  voltak  kiépítve  
és  azért  hadserege  könnyen  nem  volt  conceutrál-
ható;  másfelöl  idö  folytán  mind  rohamosabban  
szaporodik  a  népesség,  mert  ott  a  fejlődés  exten-
siv,  mig  minálunk  a  fejlődés  csak  iutensiv  lehet.  
Az  orosz-török  háború  kezdetekor  Oroszország  
oly  csekély  mérvével  birt  a  gyors  mozgósítás  
feltételeinek,  hogy  daczára  annak,  mikor  a  szer-
bek  megkezdették  Törökországgal  a  háborút,  
már  tudni  és  látni  való  volt,  hogy  Oroszország  
fogja  felvenni  a  keztyíít,  és  a  Pruthnál  már  hat  
hónappal  előbb  kezdték  concentrálni  a  hadsereget,  
mint  a  hogy  megkezdődött  a  támadás,  ennek  
daczára,  mikor  a  Dunához  felvonultak,  nem  tudták  
megkezdeni  sikerrel  a  háborút,  először:  mert  a  
birodalom  vasúti  erői  nem  voltak  elégségesek  
egy  gyors  mozgósítás  keresztül  vitelére,  másod-
szor,  mert  a  Bulgáriába  előtörő  orosz  hadsereg  
háta  mögött  csak  két  sín  tartotta  fenn  az  össze-
köttetést,  melyen  keresztül  kellett  élelmezni  és  
ellátni  egy  nagy  hadsereget,  a  mi,  mint  tudjuk,  
a  mostani  lőszervesztegetés  és  nagy  szükségletek  
mellett  képtelenség.  Hanem  midőn  kiépült  a  



galacz-liciuleri  vasút,  és  ezzel  megnyílt  Orosz-
országból  egy  másik  ut  a  hadsereg  számára:  
akkor  vált  lehetővé,  hogy  a  háború tizedik,  tizen-
egyedik  hónapjában  Oroszország  új^  seregeket  
dobjon  a  csatatérre,  melyek  aztán  győzelmét  két-
ségtelenné  tették.  Most  máskép  áll  a  helyzet.  
Oroszország  birja  nem  szerződésileg,  de  tényleg,  
mint  hadi  állomást  Oláhországot.  Bulgáriában  
orosz  tisztek  alatt  szervezik  a  bulgár  hadsereget  
és  bizonyos,  hogy  e  bulgár  hadsereg  a  dunai  
várakra  támaszkodva,  vissza  fogja  adni  Orosz-
országnak  emberekben  azon  veszteséget,  melyre  
gróf  Szapáry  hivatkozni  méltóztatott;  pénzügyi  
veszteségeire  nézve  pedig  Oroszországnak  meg-
kell  jegyeznünk,  hogy  mivel  Oroszország  a  világ-
forgalomba  igen  kevéssé  van  bevonva,  ott  az  
állami  bankjegyek  forgalma  és  azok  szaporítása  
nem  annyira  veszedelmes,  mint  olyan  országok-
ban,  melyek  a  világforgalomba  inkább  be  vannak  
vonva;  tehát  az  államjegyek  szaporításával  is  
megnyeri  a  háború  eszközét.  

Azért  a  helyzet  most,  midőn  Szerbia  és  Mon-
tenegró  a  törökkel  való  háborúban  harczedzett-
séget  nyertek;  midőn  a  bulgárok  már  rendes  had-
szervezetet  kaptak,  ránk  nézve  nem  hogy  ked-
vezőbbé,  hanem  sokkal  hátrányosabbá  vált.  Hát  
azon  prestige,  melyet  a  czár,  mint  a  szlávok  pro-
tectora  nyert,  nem  számba  veendő-e?  Tények  
igazolják,  mert  alig  hogy  Európa  helybenhagyta  
az  orosz  erőszakoskodásokat,  alig  hogy  Európa  
a  berlini  congressuson  gyöngeségét  megmutatta:  
rögtön  megindult  az  osztrák-magyar  monarchiában  
is  a  szlávoknak  ütemszerű  felébredése,  és  tették  



a  csehek  azon  lépéseket,  melyek  ismeretesek;  ezt  
a  morva  felirat  követte,  mire  Horvátország  fel-
irata  következett,  melytől  a  szláv  tendentiákat  
megtagadni  nem  lehet.  

Vájjon  erősebbek  vagyunk-e  most  mi  pénz-
ügyileg,  mint  voltunk  akkor,  midőn  a  keleti  bo-
nyodalmak  szőnyegre  kerültek?  Nemcsak  azon  
embererő,  melyet  vesztettünk,  gyöngítette  az  
államot,  hanem  azon  milliók  is,  melyek  elköl-
tettek,  gyöngítették  az  állam  pénzügyi  viszo-
nyait,  s  a  helyett,  hogy  minden  pénzügyi  erőnket  
fentartva,  a  nagy  harcz  esetére  hagytuk volna meg, 
ily  apró  kalandos  vállalatokban  vesztegetjük  el  
azon  összegeket,  melyek  arra  lettek  volna  talán  
hivatva,  hogy  a  döntő  pillanatban  a  döntő  győ-
zelmet  a  monarchia  számára  biztosítsák.  

Beszélünk  pénzügyi  aggodalmakról,  kifejti  
ezen  pénzügyi  aggodalmakat  azon  felirat  is,  
melyet  a  2l-es  bizottság  nyújtott  be:  de  nem  
mondja  meg  senki,  mi  vár  reánk,  pedig  igen  
szomorú  jövő  az,  mely  reánk  vár.  Azon  100 mil-
lión  kivtll,  mely  elköltetett  a  boszniai  occupatióra,  
aligha  nincs  még  több  millió  elköltve,  melyeket  
még  ma  nem  mer  bevallani  a  hadügyi  és  kül-
ügyi  kormányzat,  de  melyek  majd  a  jövő  évi  
delegationalis  ülésszakban  póthitel  alakjában fog-
nak  előterjesztetni,  s  a  jövő  évben  újból  ezeket  
is  hozzászámítva,  lesz  újabb  100  millió  szükség-
let,  hogy  a  megszállást  folytathassuk  és  fentart-
hassuk.  Magyarország,  küzdve  a  nagy  folyó  
deficittel,  képtelen  lesz  pénzügyi  szükségleteit  
fedezni  kölcsönnel,  melynek  záloga  az  állam-
javak  s  az  állam  birtokában  levő  állampapírok  



lesznek,  és  be  fog  következni  az,  hogy  az  állam-
papírok  kamatjait  fizetni  fogjuk,  de  az  évenkinti  
kisorsolás,  mely  a  töke  törlesztésére  fordittatik,  
be  fog  szüntettetni;  mert  nem  lesz  a  birodalom-
nak  módjában,  hogy  hitelezőivel  szemben  el-
vállalt  ezen  kötelezettségének  szükségletei  fede-
zése  mellett  eleget  tegyen,  s  nehogy  azt  higyjék 
önök,  hogy  azon  férfiak,  kik  a  kormány  háta  
megett  ülnek  és  aggodalmaikat  kifejezik,  de  
egészen  fel  nem  tárják,  a  pénzügyi  helyzetet  ép  
oly  gyászosnak  nem  ismernék  fel,  mint  én!  

Teszik  pedig  önök  azt,  hogy  a  két  parla-
ment  ellenére  folytatnak  ily  külpolitikát,  teszik  
ezt  egy  titkos  hatalomért,  mely  útját  állja  min-
dig  ezen  képviselőháznak,  valahányszor  a  szabad-
sági  törekvések  utján  megindul,  a  mely  titkos  
kéz  előtt  meg  kell  hajolnunk,  ha  a  trieszti  Lloyd 
subventiójáról  van  szó;  megkell  hajolnunk,  ha a 
polgári  házasság  beterjesztéséről  van  szó  és  kell,  
hogy  idő  előtt  szétoszoljék  a  magyar  képviselő-
ház  és  később  bevégzett  tények  után  összehivas-
sék  és  kell,  hogy  elnapoltassék  a  lajtántuli  
Reichsrath  azért,  hogy  ezen  titkos  kéz  rendez-
hesse  és  vezethesse  Bosznia  és  Ilerczegoviua  
occupatióját.  S  hogy  midőn  összeülve,  az  osztrák  
Reichsrath  nem  helyesli  a folytatott  külügyi  poli-
tikát,  akkor egyszerűen,  gúnyjára  az  alkotmányos-
ságnak,  elnapolják,  hogy  gondolkodjék  a  felett,  
vájjon  a  parlamentek  hatalmasabbak-e,  avagy  
azon  titkos  kéz,  mely  oly  huzamos  idő  óta  veti  
árnyékát  a  mi  szabadságunkra  ?  (lilénk  tetszés  a  
sztfsö  baloldalon.)  



Ezen  titkos  kéz  munkájának  kell,  hogy tekin-
tessék  az  is,  hogy  a  horvátok,  kik  nagyon  circum-
spectusok  és  óvatosak,  hogy  úgy  mondjam,  poli-
tikusok ,  felirati  bizottságukban  egyhangúlag,  
országgyűlésükön  szintén  egyhangúlag,  állam-
férfiaiknak  alig  való  ellenzése  mellett  fogadnak  
el  oly  feliratot,  a  mely  feliratot  bizonyára  nem  
fogadtak  volna  el  és  nem  terjesztettek  volna  a  
trón  elé,  ha  egy  titkos  kéz  őket  arra  nem  inti  
és  bátorítja.  

Épen  azért,  mert  ily  titkos  kéz  működését  
látom,  óhajtom  azt,  hogy  annak  kezéből  az  erő  
és  hatalom  kivétessék,  ha  kell,  kicsavartassék.  
(Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

Mert  az  erőt  és  hatalmat  az  ő  kézben  nem  
képezi  más,  mint  azon  hadsereg,  melyét  úgy  
hivunk,  hogy  közös  hadsereg,  melyben  a  tábor-
nokok  közül  szláv  45%>,  az  alsóbbrendű  tisztek  
közül  pedig  szláv  60—66%>-  S  már  most  mikép  
álljon  összhangban  ezen  katonai  institutió  oly  
rendszerrel,  mint,  a  mily  rendszer  alapján  épí-
tettük  fel  a  dualismust,  a  mely  Lajthántúl  nyug-
Bzik  a  német  elem  praeponderentiáján,  itt  pedig  
nyugszik  a  magyar  elem  túlsúlyán  — s  állítunk  
ezen  két  tényező  fölé  örökös  fenyegetésül  egy  
harmadikat:  a  szlávok  által  uralt  és  birtokban  
tartott  közös  hadsereget.  

Annak,  hogy  ezen  anomáliának,  mely  alkot-
mányunknak  nem  biztosítéka,  hanem  folytonos  
veszedelme,  vége  vettessék,  módját  látom  találva  
azon  felirati  javaslatban,  melyet  a  függetlenségi  
párt  beterjesztett,  midőn  egy  önálló  magyar  had-



sereg  felállítása  által  véget  akart  vetni  annak,  
hogy  jogtalan  elemek  uralják  a  hadsereget.  

Hogy  egy  katonapárt  van,  melyet  a  parla-
mentekben  feltalálni  nem  tudunk,  egy  katonapárt,  
melynek  akarata  van,  mely  politikát  folytat,  
politikát  folytat  a  parlament  háta  mögött,  és  ha  
szükség  van,  a  parlament  akarata  ellen:  az  az  
alkotmány  kompromittálása  nélkül  nem  tűrhető.  

T.  ház!  Ha  azt  akarjuk,  hogy  folytonos  
engedékenységünk  által  már  vakmerőségre  szok-
tatott  ezeu  párt  és  a  titkos  kéz  által  az  alkot-
mánynak  tovább  fejlődése  és jelenlegi  existentiája  
is  meg  ne  semmisittessék,  akarnunk  kell,  hogy  
ezen  közös  hadsereg,  mint  ilyen,  megszüntetve,  
helyébe  lépjen  azon  önálló  hadsereg,  mely  támasz-
kodván  a  nemzet közérzületére,  az  alkotmánynak,  
szabadságnak,  trónnak  egyenlően  biztosítékot fog 
nyújtani. 

Mert  nagyon  különösnek  találom  azt  és  
megnyugtatást  nem  nyújthat  nekem,  hogy  a hor-
vát  feliratra  ugyan  szigorú  szavakkal  válaszolt  a  
korona;  mert  láttuk  már  a  múltban  azt  az  esetet,  
midőn  a  korona  rosszalta  és  kárhoztatta  azt,  mit  
a  horvátok  hirdettek,  de  az  a  titkos  hatalom  őket  
annak  folytatására  biztatta  és  bátorította.  (Helyes-
lés  a  szélső  balon.)  

T.  ház!  Ha  azt  akarják,  hogy  a  keleti  kér-
désben  Ausztria-Magyarország  vonzerőt  gyakorol-
jon,  akkor  szabadságnak  kell  lépnie  az  álszabad-
ság,  álalkotmányosság  helyébe.  A szabadság  vonz,  
a  szolgaság  elijeszt.  Nem  fognak  azon  népek,  
kik  a  szabadságot  oly  hévvel  szeretik,  ragasz-
kodni  azon  birodalomhoz,  melyen  napirenden  



vannak  rendőri  brutalitások,  hirlapi  lefoglalások  ; 
oly  birodalomhoz,  melynek  alkotmányos  közegei-
ből,  a  parlamentből  tréfát  és  comédiát,  árnyék-
hatalmat  csinálnak:  hanem  fognak  rugaszkodni  
azon  Magyarországhoz,  mely  önálló,  szabad állam 
létére,  önállóságában,  szabadságában,  független-
sége  védelmében  egyszersmind  azon  népeknek  
szabadságát  és  függetlenségét  képes  és  kész  
leend  megvédeni.  JJTdyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

Szégyenkezvé-kell  nekem, mint magyar ember-
nek  állnom,  ha  elgondolom  azt,  hogy  Montenegró,  
Szerbia,  oly  csekély  népességgel  és  műveltség-
gel  mégis  önállósága,  függetlensége,  szabadságá-
ért  nem  csak  lelkesedett,  de  fegyverrel  is  tudott  
csatasíkra  szállani;  midőn  látom,  hogy  a  bulgár  
nép  négyazázados  szolgaságból  hogy  ébred  
önállóságra,  hogy  vívja ki  hazájának  önállóságát,  
s  akkor  látok  képviselőházat  a  magyar  ország-
gyűlésen,  hallgatok  oly  felirati  vitát,  melyhez  
hasonlót  csak  az  egykori  lengyel  országgyűlés  
nyújtott,  a  melyeket  az  orosz  kegyelem  hivott  
volt  egybe,  mely  országgyűlésen  azt  bizonyítot-
ták  be  ékesszólóan,  mily  boldogító  lesz  Lengyel-
országra  nézve  a  megsemmisülés.  (Helyeslés  és 
tetszés a  szélső  baloldalon.)  



Az  iijoncz  megajánlásról.  ;.7.  
(Deocembar  19.  1.S7S.)  "  \  

T.  ház!  Az  előttem  szólott  honvédelmi  
minister  ur  Thaly  Kálmán  t.  képviselőtársam  
állításának  meggyöngítésére  azt  hozza  'fel,  hogy  
a  honvédelmi  ministeriumban  szerezte  ismereteit.  
Erre  nem  váloszolok  egyébbel,  mint  azou  dicső,  
példákkal,  kik  az  osztrák  líadsercgbbn  tafliufek  
a  katonai  tudományt,  megverni  az  osztrák  'r  

sereget'  Es  az  nem  gyengítette  fegyvereik  
súlyát,  a  mint  nem  gyengítette meg  Thaly Kajáján 
t.  képviselőtársam  argumentumainak  étét .'̂ W,-' 
hogy  a  honrédelnn  ministeriumban  szeréate  lsin?8-
reteit. 

Második  érve  a  honvédelmi  minister.  urnák,  
az  volt,  hógy  a  védero-türvény  meghosszabbítása  
már  törvény.  Ebben  tévedni  méltóztatott,'  mé^t  
még  az  nem  törvény,  Szentesítve  nincsen.  De  
volna  bár  törvény,  nem  engedhetem  meg  azt,  
hogy  bárki  kétségbe  vonja  a  nemzetnek  újoacz-
megajánlási  jogát  évről-évre,  mert  a  törvény  
megállapítja  a  szervezetet,  de  épen  azért  
a  törvényhozásnak  megvan  a  maga  joga  az  
újonezokitt  megajánlani,  mit  bizonyít  már  maga  
e  törvényjavaslatnak  beterjesztése  a  képviselőház  



elé.  Én  osztom  a  Thaly  Kálmán  által  kifejezett  
nézetet,  hogy  az  újo;icz-jutalékot  meg  nem  sza-
vazhatjuk ;  osztom  azon indokból,  a melyből Tisza 
Kálmán  és  Várady  Gábor  annyiszor  felszólal-
tak,  ezen  ellenzéki  padokról  az  újoncz  meg-
ajánlási  törvény  ellen ; ugy  hogy,  ha emlékezetem 
nem  csal,  egyszer  meg  is  tagadták  az  újonczok  
megajánlását  azon  indokból,  hogy  azon  hadsereg,  
mely  közösnek  neveztetik,  nem  közös,  hanem  
kizárólag  osztrák.  Nem  szavazhatom meg  azért,  
mert  ezeu  hadsereg  nem  ismeri  el  az  alkotmá-
nyos  állapotokat,  s  magát  egyszerűen  egységes  
császári  hadseregnek  nevezi.  (Ellenmondás  a jobb-
oldalon.)  Ha  nem  hiszik,  tekintsék  meg  Philip-
povicsnak összes  proclamátióit  Boszniában.  Mindig  
csak császári kifejezést  használt  és nem  királyit  is.  
(ügy  van!  a  szélső  balon.)  Tapasztaltam  azt,  
hogy  e  hadseregben  nemcsak  az  alkotmányos  
viszonyok,  de  egyáltalában  a  közvéleményt,  és  
azon  részét  az  állampolgároknak,  a  kik  őket  
saját  alkotmányuk,  belbiztonságuk  és  a  külbiz-
tonság érdekében  fenntartják,  nem respectálják,  sőt  
bizonyos  lenézéssel  tekintik.  Ha  eddigelé  volt  ok  
arra,  hogy  az  újonczok  megszavaztassanak,  most  
van  ok  arra,  hogy  meg  ne  szavaztassanak,'  azon  
politikai  szereplés  következtében,  melyet  utóbbi  
időben  a  katonai  párt,  a  hadseregnek  fejei  oly  
vakmerően,  a  törvényt  lábbal  tiprólag  mernek  
gyakorolni.  (Élénk  helyeslés  balról.)  

Sajnálom,  és  szégyenleni  kell  azt,  hogy  
nincs  a  képviselő-testületeknek  elég  erejük  és  
elég  bátorságuk  megfenyíteni  ezen  nyugtalan  
szolgát,  ki  a  képviselőtestületek  és  az  alkotmá-



nyos  testületek  fölé  kívánja  magát  emelni  akkor,  
a  mikor  önfejűkre,  a  saját  kezükre  és  fele-
lősségükre  politikát  mernek  folytatni,  mint  oly  
párt  és  fractió,  mely  a  parlamenti  pártokon  
kivtil  áll.  Q  

T.  ház!  Ha  önök  tekintik  ezen  közös  had-
sereget,  látják  a  lobogót,  a  mely  nem  Magyar-
országé,  de  nemcsak  nem  ezen  országé,  hanem  
az  Ausztriáé  sem;  látják  azon jelvényeket,  melyek  
egy  nemzetet  sem  képviselnek,  és  ha  önök  érint-
keznek  vele,  ha  benne  szolgálnak,  ugy,  miként  
én  nekem  is  volt  szerencsém,  vagy  szerencsét-
lenségem  szolgálni:  meg  fogják  ismerni  azon  
zsarnoki  belsíí  természetet,  mely  soha  az  alatt-
valónak,  bármennyire  legyen  igazsága,  igazságot  
nem  nyújt;  meg  fogják  ismerni,  hogy  addig,  a  
mig  a  törvényhozás,  az  igazságszolgáltatás  terén  
minden  állampolgárnak  biztosítékot  igyekszik  
nyújtani  az  elnyomatással  szemben  :  addig  a had-
sereg  igazságszolgáltatása  olyan,  mely  minden  
jogelmélettel  ellenkezik.  Ugyanazon  személy  a  
vádló,  ugyanazon  személy  a  védő  s  ugyan-
azon  személy  a  biró,  tehát  ugyanazon  sze-
mélybe  van  egyesítve  a  vádló,  a  védő  s  itélő  
szerepe.  Én,  t.  ház,  az  osztrák hadsereget  a jelen 
állapotában  nem  tekinthetem  egyébnek,  mint  egy  
folyton  alkotmányunk  felett  lebegő  veszedelem-
nek,  a  melybe  befészkelte  magát  a  szláv  elem.  
És  ha  önök  megszüntetni  kívánták  a  megyékben  
azt,  hogy  a  családi  hatalmak,  protectiók  fészkei  
legyenek  a  megyék:  akkor  meg  kell  szüntet-
niük önöknek,  és  nem kell  megszavazni  az  újoncz-
jutalékot  oly  hadsereg  számára,  a  melyben  bizo-



nyos  katonai  családok  uralkodása  majdnem  ha-
gyományossá vált.  [Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Én, t. ház, nem akarom folytatni  érveimnek fel-
sorolását és ^mondani, hogy  a közös  hadsereg  ke-
retében  az  mtelligentia  gyűlölt  és  utált elemet ké-
pez,  a  melyet  minden  elnyomásban  részesítenek.  
Röviden  összefoglalva  szavaimat,  nem  szavaz-
hatom  meg  az  újonczjutalékot  azért,  mert  azoii  
hadsereg  nem  felel  meg  a  dualismusnak,  nem  
képez  közös  hadsereget,  nem  képez  magyar  had-
sereget,  az  tiszta  osztrák  és  újabb  időben szláv, 
(Igaz!  Ugy  van!)  és  nem  császári  és  királyi,  
hanem  mint  a  véderő  bizottság  előadója  az  és-t  
elfeledte,  úgy  ők  sem  emlékeznek  meg  az  és-ről  
és  Magyarországról  és  a  magyar  királyról.  Nem  
szavazhatom  meg  azért,  mert  nem  látom,  hogy  
az  alkotmány  keretébe  beilljék  az  oly  testület,  
a  melyben  az  ezen  testülethez  tartozó  alattvalók  
igazságot  nem  nyernek;  nem  szavazhatom  meg  
azért,  mert  az  állam  alapelvével  tökéletesen ellen-
kezik  alkotó  elemeiben,  t.  i.  a  német  és  a  ma-
gyar  túlsúly  által  kifejezett  politikai  iránynyal  
ellenkezőleg  egy  harmadik,  a  szláv  irányt  kép-
viseli,  és  kileheli  azon  zsarnoki  szellemet,  a  
melyet  Európában  még  esak  az  orosz  had-
seregben  ismerünk.  (Elénk  helyeslés.)  



A  költségvetófröl.  

(Február  -27.  187!t.)  

T.  ház!  Helyes  politikának  jó  a  költség-
vetése,  rósz  politikának  rósz  a  költségvetése,  
semmi  politikának  legrosszabb  a  költségvetése.  
Az  előttünk  álló  költségvetés  a  lehető  legrosz-
szabb,  mert  az  a  politika  hiányának,  az  elvek  
nem  létének,  a  meggyőződés  magvaszakadtának  
költségvetése.  (Tetszés  a  szélső'  balon.)  Nem  ta-
lálunk  benne  egy  vezéreszmét,  mely  azt  átlengi,  
nem  látjuk  rajta  átvonulni  az  elveket,  nem  is-
merjük  fel  a  benne  rejlő  irányt,  mert  mindez  
nem  létezik.  Ezen  költségvetés  egyszerűen  nem  
egyéb,  mint  zagyva  számlája,  költségjegyzéke  
tarka  intézményeink  egy  évi  életének,  mely  in-
tézményeinket  évek  óta  mondják  megváltoztatan-
dóknak,  s  a  melyeket  évek  óta  fenntartanak  vál-
tozatlanul. 

A  pénzügyi  rendezés  eszközei  a  követke-
zők:  1-ör  az  adófelemelés.  Erre  nézve  mind  a  
pénzügymini8ter,  mind  a  kereskedelmi  minister  
úr  kimondták,  hogy  lehetetlenség.  A  második  a  
megtakarítások.  Ezekre  nézve  a  pénzügyi  bizott-
ság  és  a  kereskedelmi  minister  úr  is kijeleutették, 
hogy  azokat  oly  aprólékosságban,  mint  eddig  esz-



közöltettek,  tovább  folytatni  nem lehet;  söt a pénz-
ügyi  bizottság, ebből kiindulva,  elfogadta  azt,  hogy  
szakítva  az  eddigi aprólékos  takarékossággal,  min-
den  egyes  tárcza  költségvetésénél  most  nagyobb  
tételek  irányoztattak  elő,  mint  a  multés  az  az  előtt  
való  években.  MaVad  a  vagyonosodás  fokozása,  
melyből  az  állam  nagyobb  bevételekhez  juthatna.  
De  ez  illusió,  ámítás.  Mert  épen  most,  midőn  
kezdetén  állunk  egy  földmívelési  krízisnek,  mely  
a  gabona  túltermeléséből  származott;  inost,  mi-
dőn  kezdetén  állunk  egy  nagy  nemzetgazdászati  
harcznak,  melyet  Ausztria  védvámos  politikája  
által  provocáltatva,  a  külföld  államai  kezdtek  a  
mi  nyers  terményeinkkel  szemben,  és  midőn  
szemben  állunk  azon  kényszerűséggel,  melynél  
fogva  a  védvámos  politika  következtében  Ma-
gyarország  ipara  ki  van  szolgáltatva  Ausztria  
iparának  :  általános  vagyonosodásra  gondolni  va-
lóban  merő  lehetetlenség.  

Marad  a  negyedik:  a  kiadásoknak  leszállí-
tása.  De  ezzel  az  eszközzel  sem  tud  boldogulni  
a  magyar  képviselőház.  Miért?  Mert  hiába  akar  
a  százezres  kiadásoknál  egyes  csekély  összege-
ket  megtakarítani,  ha  nincs  rendelkezési  joga  a  
nagy  kiadások  felett:  mint  a  hadügyi  kötség-
vetés,  a  külügyi  költségvetés  fölött.  (Helyeslés  a  
szélső  baloldalon.)  

És  mit  javasoltak  a  költségvetési  vita  rend-
jén a kormánypárt  részéről,  mint  bajainknak  orvos-
szereit?  Kármán  Lajos  képviselő  úr  felhozta,  
hogy  lépjünk  egy  nagy  allianczra;  Jókai  kép-
viselő  úr  poétikus  módon  hasonló  eszmét  fejtett  
ki,  hogy  t.  i.,  mint  a  306  Fabiusnak,  együtte-



sen  kel]  fellépnünk.  De  minő  irányban,  mely  
elv,  mily  eszmék  mellett,  elhallgatták  bölcsen  
mindnyájan. 

Láng  Lajos  képviselő  úr  a  bélyeg-  és  ille-
tékek  fokozását  tartja  elégségesnek  arra,  hogy  
pénzügyi  bajainkat  orvosolhassuk.  Ezen  okosko-
dás  önmagán  hordja  saját  bélyegét.  

Zsilinszky  Mihály  képviselő  úr  és  a  pénz-
ügyi  bizottság  azt  mondják,  hogy  a  hadsereg  
költségvetésében  kell  megtakarításokat  eszközölni.  
Ez,  t.  ház,  szemfényvesztés,  mert  ugyanazon  
férfiak  biztatják  a  nemzetet  azzal,  hogy  majd  meg-
takarításokat  eszközölnek  a  hadsereg  költség-
vetésénél, kik adelegatióban  mindazon túlkiadást  és  
emelt  költségvetést,  melyeket  a  hadügyi  kormány-
zat  eléjök  terjesztett,  szó  nélkül  megszavazták,  a  
gavallérosság  bizonyos  nemével,  túl  akarván  tenni  
a  lajthántúliak  veszedelmesen  túlzó  takarékossá-
gán.  (Ugy  van!  Igaz!  a  szélső  báloldalon.)  Ezt 
határozottan  vissza  kell  utasítanunk,  mert  ez  oly  
szemfényvesztés,  mely  a  parlamenten  kivül  álló  
közönség  hiszékenységére  számít.  

A  pénzügyminister  úr,  a  ki  szakember,  és  
a  ki  leghivatottabb  megfejteni,  hogy  miként  kell  
pénzügyeinket  reDdezui,  a  következőket  mondja:  
„méltóztassanak  megengedni,  t.  képviselőház,  én  
elismerem,  hogy  súlyos  terhek  nehezednek  reáuk  
az  utolsó  két  évben,  de  erős  akarattal,  és  ha  
akaratunkat  nemcsak  szóban,  de  tettben  is  nyil-
vánítjuk,  sikerülni  fog,  a  mint  eddig  sikerült  sok  
bajon  átesni,  e  bajon  is  szerencsésen  átgázolni."  

De  a  pénzügyminister  úr  nem  mondja  meg,  
milyen  lesz  azon  tettek  sorozata,  melyeket  erős  



akarattal  párosulva  kell  végrehajtani,  midőn  azt  
mondja,  hogy  sikerülni  fog  a  bajokon  átesni;  és  
ha  azt  mondja,  „valamint  addig  sikerült  a  bajon  
átesni"  erre  az  a  felelet,  hogy  a  ki  valamely  ba-
jon  csak  átesik,  és ezt bevallja,  ezzel  azt  mondja,  
hogy  nem  öntudatosan  jött  a  bajból  ki,  hanem  
a  véletlen  vezérelte  ki,  és  midőn  a  jövőről  is  
ezt  hiszi,  azt  látszik  feltételezni,  hogy  szintén  
majd  a  véletlen  fog  bajainkból  kivezetni.  

De  tovább  igy  folytatja:  „Dehogy,  t.  kép-
viselőház,  e  bajt  orvosolhassuk,  nem  elég  szebb-
nél  szebb  pénzügyi  programmok  felállítása,  nem  
elég  pénzügyi  rendszabályokat  hozni;  felfogásom  
szerint  szükséges  lesz  az  is,  hogy  legyen  saját ma-
gunkban  elég  erő  és  elég  önmegtagadás  a  két-
ségkívül  komoly  helyzet  magaslatára  állani."  

Ez  semmi.  Ez  nagyon  hasonlít  ahhoz,  mi-
dőn,  ha  jól  emlékszem  a  „Szökött  katonában"  
Lajos  a  szabólegény  eltékozolván  családjának  
vagyonát,  igy  vigasztalja  anyját:  „Mama,  emel-
kedjünk  a  helyzet  magaslatára."  (Derültség  bal-
felöl.) 

Midőn  mi  azt  kérdezzük,  hogy  ha  a  kiadá-
sokat  kell  leszállítani  és  csak  ott  lehet  keresni  
pénzügyi  bajaink  orvoslásának  módját:  hol  van  
azon  rendszerváltoztatás,  mely  az  állami  orga-
nismusnak  egyes  tényezőit  akként  változtatja  
meg,  hogy  olcsóbbá  tétetvén,  azok  pénzügyileg  
is  elszámí;hatókká  váljanak;  a  mikor  e  terveze-
tet  kérjük,  a  kormány  hallgat,  s  azt  feleli,  hogy  
nem  akar  hangzatos  pénzügyi  programmot  adui.  
Csodálkozom  ezeu.  Négy  évvel  ezelőtt  a  gyöke-
res  rendszerváltozás  nevében  lépett  a  kormány-



párt  egy  része  (unióra  s  biztatta  az  országot,  
hogy  ez  meglesz  s  négy  év alatt  nem  birta  elő-
adni  azon  tervet,  melynek  alapján  e  rendszervál-
toztatást  végre  akarják  hajtani;  de  még  csak  
azon  elvet,  azon  pénzügyi  eszmét  sem  tudta  meg-
nevezni,  melyet  pénzügyi  bajaink  orvoslásában,  
mint  fonalat,  jövőben  követni  akar.  

T.  ház!  Ezen  méltán  csodálkozhatni,  mert  
Tisza  Kálmán  ministerelnök  úr  ellenzékiségének  
hét  éve  alatt  három  programmot  volt  képes  vi-
lágra  hozni;  most,  a  mióta  ministerelnök,  úgy  
látszik,  beállt  nála  e  tekintetben  is  a.  meddőség  
és  terméketlenség.  S  ha  igaz  az,  a  mit  önök  a  
túloldalon  hangoztattak,  hogy  nagyok  az  akadá-
lyok  és  legyőzhetik!  a  feladat  nehézsége:  akkor  
kérdem,  mily  alapon  támadta  uieg  Tisza  Kálmán  
oly  szenvedélylyel  a  megelő, ő  kabineteket,  hogy  
késedelmeznek  a  pénzügyi  helyzet  javítása  és  az  
új  rendszerváltozás  végrehajtása  tekintetében  ad-
dig,  míg  nem  ült  a  ministeri  széken.  Azt  kell  
hinnem,  hogy  ez  nem  volt  egyéb,  mint  ürügy  
arra,  hogy  azoknak  helyét  elfoglalhassa.  (Ugy 
van!  a  szélső  balról.)  Ha  nem  igaz,  hogy  ezen  
akadályok  oly  nagyok,  a  feladat  nehézsége  nem  
oly  megoldhatlan,  akkor  ezen  akadályok  hirde-
tése  és  elhitetése  nem  akar  egyéb  lenni,  mint  
egyszerű  igazolása  azon  tétlenségnek  és  tehetet-
lenségnek,  mely  a  kormány  politikáját  négy  év  
óta  jellemzi;  nem  akar  egyéb  lenni,  mint  igazo-
lás  arra,  hogy  az  ország  ezek  által  félrevezet-
tetve,  ne  keresse  a  terméketlenség  okát  abban,  
hogy  teljesen  hiányzik  az  állam  rendszerét  meg-
változtató  eszme  az  egész  kabinetben.  Némely  

Ujftou  Gábor benzédei. 



változhatatlan  igazságok  szemmeltartása  vezérel-
het  minket  csak  működésünk  fonalán  és  cseleke-
detünkben.  A  ki  nem  érzi  feje  fölött  világítani  
az  eszmék,  az  elvek  tüzes  nyelvét,  az  sötétben  
jár,  és  igy  sötétben  jár  a  kormány  is.  És  mi-
ért?  Mert  nem  akar  a  sötétségben  a  kormány-
párt  látni,  és  a  kormány  felismertetni.  Mert  ha  
van  programmja  a  kormánynak  és  azt  mégis  
titokban  akarja  tartani  és  nem  akarja  elárulni,  
bizonyosan  ezen  programm  olyan,  melynek  
titokbantartása,  mint  annyi  más  elkövetett  tényei-
nek,  a  lefolyt  négy  év  alatt,  igen  tanácsos.  
Ha  pedig  nincs  programmja  a  kormánynak,  
akkor  kérdem,  minő joggal  foglalja  el  a  piros  
székeket?  Mert  nemcsak  valamely  országnak  
gazdaságát,  de  egy  kisbirtoknak  kezelését  is  
előre  megállapított  gazdasági  terv  nélkül  át-
venni  és  folytatni  akarni  határtalan  könnyelmű-
ségre  mutat.  (Helyeslés  a  szélső  balon.)  

Üresség  az  elvekben,  sötétség  a  szándé-
kokban,  igen  kényelmes  politikai  gyakorlat.  
Először  az  ellenzék  nem  fedezheti  fel  a  kor-
mány  elvének  gyenge  oldalait,  mert  nem  fe-
dezheti  fel  az  elveket  magukat;  másodszor  a  
kormánypárti  képviselők  vallhatnak  a  házon  ki-
vlil  és  a  házban,  mint  itt  is  a  költségvetési  
vita  alkalmával  tapasztaltuk,  a  legkülönbözőbb,  
a  legel len tétesebb  nézeteket  és  nem  ütköznek  
a  kormány  programníjába,  legyen  az  bár  meg-
alázó,  legyen  bár  alkotmány-  és  szabadság-
ellenes,  és  követelje  Bécs,  nem  fog  neki  aka-
dályul  szolgálni  és  útjában  állani  a  kor-
mánypárt  programmja.  Gondolkodtam  rajta,  hogy 



mi  lebet  az  oka,  hogy  a  kormány  anyira  ti-
tokban  tartja  programmját  és  a  rendszerváltoz-
tatás  alapelveit.  En  nem  tudtam  megfejteni;  
de  megfejtette  Jókai  Mór  t.  képviselőtársam,  
midőn  azt  mondja:  „ha  megtudná  Európa,  hogy  
a  mi  soraink  közt  tü  oly  25,  respective  35  em-
ber,  a  ki  ezen  kérdéseket  meg  tudja  oldani,  
rögtön  exportálná  őket  ministereknek."  E  sze-
rint,  t.  ház,  a  tiszta  hazafiság  és  a  ragaszkodás  
ezen  szeretett  haza  földéhez  és  nemzethez  volna  
az,  a  mely  indítja  a  kormányt  arra,  hogy  ne  
árulja  el  a  programmját;  ragaszkodás  ezen  haza  
szeretett  földéhez,  melyet  oly  boldoggá,  a  ra-
gaszkodás  ezen  nemzethez,  a  melyet  oly  sza-
baddá  tett!  

Hallottam,  t.  ház,  épen  az  ellenzéki  oldal-
ról  azt,  hogy  el  kell  ismerni  Szapáry  Gyula  
gr.  nyíltságát,  őszinteségét,  a  helyzet  feltárásá-
ban,  a  mi  eltér  a  régi  gyakorlattól.  Bámulom,  
hogy  az  ellenzék  is  félrevezettetni  engedi  ma-
gát.  Bennem  e  nyíltság  még  nagyobb  kételyeket  
támasztott  s  arra  birt,  hogy  utána  nézzek  és  
megvizsgáljam,  vájjon  a  minister  ur  által  itt  a  
képviselőházban  elmondott  exposé  a  valóságnak  
megfelel-e?  En  nem  fogok  kiterjeszkedni  arra,  
a  mit  azon  oldalról  és  innen  is  azok,  a  kik  
szakértőleg  foglalkoztak  a  kormány  előterjeszté-
sével,  felhoztak;  én  nem  fogok  számcsoportosító  
kimutatásokat  tenni,  hanem  egyszerűen  hivatko-
zom  a  77-iki  zárszámadásokra,  hivatkozom  egy  
hivatalos  orgauumnak,  az  államszámvevőszéknek  
nyilatkozataira,  a  melyeket  a  költségvetés  tár-
gyalásánál  a  vita  alapjául  kellene  hogy  tekint-



síink  és  a  deficit  megállapításánál  is  határozot-
tan  ós  kétségtelenül  figyelembe  kellene  vennünk.  
Az  1877-iki  állam-zárszámadásoknak  majdnem  
utolsó  lapján  és  épen  az  utolsó  számnál  van  egy  
csillag  és  a  csillag  után  kiivetkező  megjegyzés-
nek  öt  bekezdése  közül  az  utolsó  bekezdés  azt  
mondja:  „Az  államszámvevőszék  megjegyzi  még,  
hogy  azon  esetben,  ha  a  magyar  keleti  vasútnak  
átvételéből  eredő  tények,  a  társulattal  kötött  
szerződésből  keletkező  viszonyok  és  hitelműve-
letek  a  zárszámadásban  oly  módon  nyernének  
kifejezést,  mint  az  a  részletes  jelentésnek  a  ke-
leti  vasútról  szóló  részében  tüzetesen  jelezve  van,  
a  jövedelmi  hiány  nem  9.598.042  frt,  hanem  
14.512,437  frtra  emelkedett  volna,  és  miután  
a  keleti  vasútvonalnak  kezelését  az  állam  már  
1876  febr.  1-én  átvette,  a  hangsúlyozott  elszá-
molás  a  mult  év  jövedelmi  mérlegére  majdnem  
hasonló  befolyást  gyakorol."  

Itt  van  a  részletes  jelentés,  a  hol  megint  
eimondatik,  hogy  mi  a  különbség;  tudniillik  az,  
hogy  a  magyar  államkormány  azon  hiányokat,  a  
melyek  a  keleti  vasút  átvételére  fordított  össze-
gek  kamataiból  állanak,  azon  hiányokat,  a  me-
lyek  a  keleti  vasút  kezelésénél  előfordulnak;  az  
államszámvev őszeknek  nem  engedte  meg,  hogy  
úgy  számolja  el,  mint  deficitet.  Igaz,  hogy  ez  
sehol  sincs  elszámolva;  de  majd  meg  fogjuk  
látni  azon  számadásból,  a  melyet  a  kormány  a  
200  milliós  aranyjáradék  kölcsönről  be  fog  ter-
jeszteni ;  meg  fogjuk  látni,  hogy  a  hiány  mér-
legünkre  súlyosodott  nemcsak  az  1876.,  1877.  
és  1878-ik  években,  hanem  az  1879-ik  évben  



is.  Midőn  azt  tapasztalom,  hogy  ily  módon  igye-
keznek  megakadályozni  azt,  hogy  számtanilag  
mutattassék  ki  a  múltban  a  valóságos  deficit  és  
hogy  helyes  alapokra  fektettessék  a  költség-
vetés,  én  az  ily  eljárást  hitelre  méltónak  neoi  tar-
tottam.  (Ugy  van!  a.  szélső  balon.)  

De  van  egy  másik  hasouló  eset  is,  t.  ház.  
A  második  kibocsátású  aranyjáradék-kölcsönről  
az  állami  zárszámadásokban  a  részletezésnél  az  
mondatik,  bogy  az  1877-ben  stb.  kibocs  tott  80  
milliónyi  arany  frt  aranyjáradék-kölcsün  második  
felének,  továbbá  az  1876  :  XLYI.  t-cz.  s  az  
1877:  IX.  t.-cz.  alapján  kibocsátandó  aranyjára-
dék-kölcsön  részbeli  kibocsátása  és  értékesítése  
rendén  befolyt  az  állampénztárba  30.711,000  
frt,  s  mert  ez  bankértékben  van  számítva;  név-
leges  értékben  kitett  majdnem  32  milliót.  1878.  
deczemberében  a  kormány  törvényjavaslatot  ter-
jesztett  a  képviselőház  elé,  a  melyet  mi  tárgyal-
tunk  és  önök  elfogadtak;  s  a  mely  szerint  a  
második  kibocsátású  aranyjáradék - kölcsönt  a  
kormány  a  törvényben  meghatározott  cursus  sze-
rint  nem  tudván  értékesíteni,  liatalmaztassék  fel,  
hogy  azt  kisebb  cursus  szerint  is  értékesítse;  
holott  azok  már  1877.  november  10 én  aláirásra  
bocsáttattak  és  el  is  adattak,  sőt  az  állami szám-
vevőszék  által  el  is  számoltattak.  Hogy  itt  té-
vedés  nem  lehet,  bizonyírja  az  állami  számvevő-
szék  jelentése,  mely  részletes  és  eléggé  világos.  
(Halljuk!  Halljuk!)  

Ez  ugyanis  azt  mondja:  „A  nevezett  ban-
kár-consortium  a  kötvények  első  felének  átvéte-
lére  nézve  feltételesen  optiót  kötött  ki,  ezen  jo-



gát  azonban  a  kikötött  időben  igénybe  vévén,  
úgy  ezen  40  millió,  valamint  az  1876  :  XLVI.  
és  az  1877:  IX.  t.-ez.  alapján felvehető  járadék-
kölcsön  egy  része  80  millió  o.  é.  forint  név-
érték  erejéig az  1877.  évi október  hóban  közzétett  
„prospectus"  szerint  1877.  évi  október  9-  és  
10-én  Párisban,  Londonban,  Brüsselben,  Antwer-
penben,  Amsterdamban  ,  Budapesten,  "  Bécsben,  
Berlinben,  Majna  melletti  Frankfurtban  és  más  
helyeken  nyilvános  aláirásra  bocsáttatott."  

Itt  meg  van  részletesen  mondva  és  az  ál-
lami  számvevőszék  ebben  nem  is  tévedhetett,  
hogy  mikor  és  mely  okokból  bocsáttattak  alá-
irásra?  (Halljuk!  Halljuk!) 

Azon  okból,  mert  a  bankár-consortiura  az  
optiót  nem  vállalta  el.  Mikor  a  kormányelnök  
beterjesztette  ezen  zárszámadásokat,  azt  mon-
dotta  azon  feljegyzés  szerint,  mely  kezeim  köztt  
van,  —  hogy  e  jelentésre  a  ministertanácsnak  
semmi  megjegyzése  sincs. Tehát  az  állami  szám-
vevőszéknek  ezen  kimutatását,  a  kormány  meg-
czáfolni  nem  kivánta  és  nem  akarta,  mert  ezen  
jelentésre  semmi  megjegyzése  sem  volt.  Ennek  
•annak  előzményei  is  a  hírlapi  életben.  (Halljuk! 
Halljuk!)  A  „Pesti  Napló"  ugyanis  felszólal  az  
iránt,  hogy  mi  oka  annak,  hogy az  állami  szám-
vevőszék  oly  gondatlanul  készítette  elő  a  zár-
számadásokat,  hogy  ily  tételek  azokban  benn-
foglaltatnak,  (Halljuk!)  és  ugyanekkor  a  kor-
mány  törvényjavaslatot  terjesztett  a  képviselőház  
elé,  hogy  alacsonyabb  áron  adhassa  el  jövőben  
azon  járadék-kötvényeket,  a  melyek  már  1877.  
október  havában  értékesíttettek.  Erre  az  állami  



számvevőszék  hivatalos  commutiiquét  kllld  a  
„Pesti  Napló"-hoz,  hogy  nincs  a  lapnak  igaza,  
mert  azon  kötvények  már  valójában  eladattak;  
(Halljuk!  Halljuk!)  erre megint  a  pénzügyminis-
ter  küld  egy  másik  hivatalos  communiquét  az  
iránt,  hogy  az  állami  számvevőszéknek  nincs  
igaza.  (Halljuk!  Halljuk!) 

Hát,  t.  képviselőház,  hitelt  érdemlő  eljárás-e  
ez?  (Halljuk!  Halljuk!)  És  azon  pénzügymiuis-
terről  és  pénzügyi  kormányzatról,  a  mely  ily  vas-
tag  játékot  akar  űzni  a  képviselőházzal,  és  ily  
ízetlen  tréfát  kisért  meg,  lehet  e  azt  mondani,  
hogy  őszinte  volt  akkor,  midőn  megismertette  
azt  a  hiányt,  a  mely  állami  költségvetésünknek  
egyik  állandó  fekélye.  (Ugy  van!  a  szélső  bal-
felől.) 

Ha  ily  dolgok  történnek,  akkor  ne  sírjanak  
önök,  t.  képviselőtársaim  a  túloldalon,  a  parla-
ment  tekintélyeért,  mert  nem más  Öli  meg  annak  
tekintélyét,  hanem  a  kormány  és  az  a  több-
ség,  a  mely  a  bársony  székeken  ülő  kormányt  
ezek  után  is  megtűri.  (Ugy  van!  a  szélső  balon.)  
Nem  rontja  meg  a  parlament  tekintélyét  más,  
mint  a  parlament  eljárása  maga.  (Ugy  van!  
balfelöl.) 

Vegyük  a  dolgokat  egyenként.  (Halljuk!  
Halljuk!)  1874-ben,  midőn  a  153  milliós  köl-
csön  tárgyal tátott,  felállott  azon  oldalról  Sennyei  
Pál  képviselő  ur,  és  azt  mondotta,  hogy:  „Ez  
legyen  az  utolsó  kölcsön!"  Erre  felállott  Tisza  
Kálmán  és  azt mondotta,  hogy:  „Ez  legyen  már  
valahára  az  utolsó!"  

Február  3-ikán,  midőn  az  emlékezetes,  de  



Magyarországra  nézve  végzetteljes  beszédet  
mondotta  Tisza  Kálmán,  midőn  elveit  fölfüggesz-
tette,  mert  nem  nézhette el azon rosz  gazdálkodást,  
mely  Magyarország  pénzügyeivel  fnlytattatik,  
félre  teszem  —  úgymond  —  elveimet  csak  
azért,  hogy  Magyarországot  pénzügyei  rosz  hely-
zetéből  kisegíthessem.  És  ime  azt  látja  az  or-
szág,  hogy  azóta  400.000,000-nyi  adósság  köt-
tetett,  melyben  benfoglaltatik  a  153  milliós  adós-
ság  eonversiója,  és  elköltetett.  4  év  alatt,  az  
évenként  24  millió jövedelemtöbblet,  vagyis  ösz-
szesen  100  millió;  azt  tapasztalja,  hogy  1875-
ben,  midőn  a  fusió  keresztül  vittetett,  73  mil-
lióra  ment  az  államadósságok  terhe,  mely  ma  
már  96  milliót tesz. 

T.  ház!  Ha  ilyen  gazdálkodást  lát  az  or-
szág  épen  azok  részéről,  a  kik  azt  mondják,  
tegyünk  félre  minden  melléktekintetet  és  csupán  
a  pénzügyi  bajokra  fordítsuk  minden  gondunkat,  
akkor,  t.  ház,  ne  csodálkozzék  a  többség,  ha  a  
képviselőház  tekintélye  vész;  ne  csodálkozzanak,  
hanem  gondolkozzanak  inkább  a  ba;  gyors  és  
gyökeres  orvoslási  módján,  és  találják  fel  ezt  
abban,  hogy  segítséget  ily  pénzügyi  politikára  
tovább  ne  nyújtsanak.  (Elénk  helyeslés a  bal- és 
szélső  baloldalon.)  

Tekintsük  a  kiegyezési  kérdések  egyikét:  
a  bankkérdést.  (Halljuk!)  Jött  a  kormány  s  igy  
szólt:  lesz  Magyarországnak  önálló  bankja,  de  
az  önálló  vámterületről  le  kell  mondani.  Erre  
azt  felelte  a  képviselőház  többsége:  Jól  van!  
Azután  azt  mondta  a  kormány,  hogy  lesz  ön-
álló  bankja  Magyarországnak,  de  az  osztrák  



nemzeti  bank  állítja  fel  azt.  Azt  felelte  rá a kép-
viselőház  többsége:  Helyes!  Ekkor  újra  jött  a  
kormány  és  azt  mondta,  hogy  nem  lesz  önálló  
nemzeti,  hanem  lesz  közös  bank,  melynek  pin-
czéiben,  Budapesten,  a  nemzet  szeme  előtt  fog  
őriztetni  az  érez  alapja.  A képviselőház  többsége  
erre  is  azt  felelte:  Helyes!  És  jött  végre  a  
kormány  és  igy  szólt:  Meg  van  a  bank,  itt  a  
törvényjavaslat,  csakhogy,  sem  önálló,  sem  kü-
lön  magyar  bank,  az  érczalap  is  Bécsben  marad,  
hanem  tessék  elfogadni,  úgy  a  mint  van.  És  a  
képviselőház  többsége  erre  is  azt  mondta,  hogy:  
jól  van,  helyes!  (Derültség  a  baloldalon.)  És  
tette  ezt  t.  ház,  oly  kérdésben,  melyben  az  egész  
ország  közvéleménye,  nemcsak  a  sajtó,  hanem  
törvényhatóságok,  városok,  egyes  polgárok  a  leg-
élénkebben  hangoztatták,  hogy  Magyarországnak  
önálló,  független  nemzeti  bank  kell.  (Ugy  van!  
Ugy  van!  a  bal-  és  szélső  báloldalon.)  

És  ekkor  kérdik  önök  ott  a  túloldalon,  
hogy  miért  vesztette  cl  a  parlament  tekintélyét  
és  ekkor  okoznak  önök ezért  minket,  holott  ezért  
önök  a  felelősök,  önök  a  hibások,  (Kl'nk  tet-
szés  a  bal-  és  a  szélső  baloldalon.  Ugy  van!  
ügy  van!)  mert  4—5  különböző  dologra  egymás  
után,  rövid  idő  alatt,  ugyanazon  helyeslést  tud-
ták  kimondani,  hasonló  komoly  megfontolással  
az  utolsóra,  mint  az  elsőre.  (Ugy  van!  Ugy  van! 
a  bal- és szélső  baloldalon.)  

Tekintsük  a  keleti  kérdést,  t.  ház, (Hall-
juk!  Halljuk!)  az  első  az  volt,  hogy  a  kormány  
azt  mondotta,  a  béke  fenntartatik,  nem  engedjük  
meg,  hogy  Szerbia  fellázadjon  törvényes  ura  a  



szultáu  ellen.  Helyeselte  az  egész  Láz.  Mikor  
Szerbia  fellázadt,  akkor  azt  mondotta,  hogy  most  
izoláljuk  a  háborút,  nehogy  tovább  terjedjen  és  
saját  ereszünkbe  is  bekapjon.  A  képviselőház  
többsége  ezt  is  helyeselte.  Mikor  aztáu  a  musz-
kák  léptek  ki  a  hareztérre,  azt  mondta  a  kor-
mány  csak  menjenek  előre,  hanem  nem  enged-
jilk  meg  a  románok  beleavatkozását,  mert  ez  a  
mi  érdekeinket  sérti.  Mikor  a  románok  ott  vol-
tak.  akkor  azt  mondotta  a  kormány,  a  Balkán-
nál  határvonalat  fogunk  húzni  és  megálljt  pa-
rancsolunk  a  muszkának;  mikor  aztán  a  Balká-
non  keresztül  ment  az  orosz,  akkor  azt  mondta  
a  kormány,  majd a békekötésnél  fogjuk  államunk  
érdekeit  érvényesíteni,  mikor  pedig  a  békekötés  
megtörtént,  akkor  pedig  azt  mondta  a  kormány  
nekünk:  Magyarország  fennállásának  érdeke,  
hogy  ha  azon  apróbb  államok  önállóságra  ver-
gődtek  is,  de  meg  ne  erősödhessenek,  területben  
és  népességben szaporodáshoz  ne  jussanak.  S  mi  
történt?  A  berlini  békében  Szerbia  és  Monte-
negró  nagyobb  területet  kapnak,  mint  a  mek-
korát  a  8an-stefánói  béke  nekik  juttatott,  és  pe-
dig  kapták  a  nagyobb  területet  a  mi  kormá-
nyunk  közbenjárásával.  S  a  t.  ház  ezen  5—6  
pházisát  a  történteknek  egyformán  helyeselte  és  
valamennyire  mind  egyenlően  kimondotta  szente-
sítését.  S  ekkor  előállnak  önök, s a  nemzet  előtt  
vádolnak  minket,  hogy  mi  vagyunk  azok,  a  kik  
a  képviselőház  tekintélyét  bírálatunkkal  és  észre-
vételeinkkel  és  szabadsági törekvéseinkkel  tönkre-
tesszük.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  balon.)  

Es  most,  mikor  elvet és programmot  kélünk,  



mit  hallunk,  mivel  válaszolnak?  Azzal,  hogy  ne  
szégyeljük,  legyünk  hűségesek,  mert  a  hű*ég  
virtus.  S  ki  mondja  ezt?  Nem  valamely  alsóbb  
rendű  tagja  a  nemzetnek,  nem  valamely  cseké-
lyebb.  igénytelenebb  tagja  —  milyen  én  is  va-
gyok  —  a  parlamentnek,  hanem  a  nemzet  ko-
szorús  költője  s  mondja  a  parlamentnek  egyik  
legerősebb  és  legjelentékenyebb  szónoka.  Hiszen,  
t.  ház,  ha  valami,  akkor  ez  jellemzi  azon  párt-
életet,  melyet  az  előbb  felsorolt  tényekkel  is  jel-
lemezni  kívántam,  hogy  nincs  elv  és  meggyőző-
dés,  melyért  a  harcz  folytattatik,  hanem  folytat-
tatik  azért,  hogy  bármily körülmények  és  viszo-
nyok  között  a  jelenlegi  többség  a  kormány-
hatalmat  kezeiben megtartsa.  (Tetszés  a szélsőbalon.) 

Mikor  arról  van  szó,  hogy  ki  a  hibás,  elő-
állnak  önök,  hogy  a  helyzet  a  hibás.  Bizonyo-
san  az  a  helyzet,  melynek  magaslatára  fel  fog  
emelkedni  a  pénzügyér  ur,  hogy  a  bajokat  or-
vosolhassa.  Mások  ott  találják  a  megyét  gúzsba  
kötött  kézzel  és  lábbal  s  azt  mondják,  hogy  a  
megye  a  hibás,  ennek  kell  lennie,  mert  ez  van  
megkötözve,  mig  minden  más  gonosztevő,  a  ki  a  
haza  ellen  vétett,  szabadon jár.  Azt  mondja  Jókai  
t.  képviselő  ur,  hogy  hibás  Európa  és  hibás  a  
muszka.  Európa  azért,  mert  nem  fegyverzi  le  
Oroszországot,  s  Oroszország  azért,  mert  nem  
küldi  Európa  tábornokait  professoroknak.  

Annak  lesz  igaza,  a  ki  azt  mondotta,  hogy  
hibásak  vagyunk  mindnyájan;  önök  azért,  mert  
ily  politika  folytatását  megtűrik,  és  önök  meg-
engedik,  hogy  a  nemzet  önérzetre  ne  ébredjen  
és  a  képviselők  állampolgári  kötelessége  meg  ne  



törje  a  pártfegyelmet,  hogy  első  kitörésében  
is  a  kormányt  eltávolítsa  azon  helyről;  (Elénk  
helyeslés  a  balon)  mi  is  hibásak  vagyunk,  mert  
talán  nem  tettilk  meg  egész  erőnkkel  s  egész  
tevékenységgel  azt,  a  mit  meg  kellett  volna  
tennünk,  hogy  önöket,  uraim,  megbuktassuk  e  
házban  s  az  országban.  Ila  valamiért,  akkor  
csak  ezen  mulasztásunkért  sújthat  a  jövő.  (He-
lyeslés  a  szélső'  balon.)  Minek  következése  az. hogy 
a  parlamentnek  el  kell  veszteni  tekintélyét?  Tör-
vényjavaslataink  nem  v tattatnak  meg,  a  parla-
mentből  a  kapacitatió  teljesen  ki  vau  zárva.  Az  
ok,  a  klubbrendszer,  a  hol  a  lelkiismeretek  és  
meggyőződések  besoroztatnak,  zászló  alá  állít-
tatnak  és  mint  fegyelmezett  csapatok  úgy  vezet-
tetnek  előre.  Ha  valaki  el akir  maradni,  el  akar  
távozni  a  zászló  alól,  ott  állnak,  a  kik  kard-
lappal  kergetik  vissza.  (Él  énk  helyeslés  a  balon  ) 
Miként  hozatnak  törvényeink ?  Hol  vitattatnak  
meg?  Hol  történik  törvényeink  javítása  érdeké-
ben  capacitátió?  A  kormány  elkészíti  a  javasla-
tot,  beviszi  a  kormánypárti  körbe,  .ott  felolvas-
tatik  és  általános  helyesléssel  találkozik.  Ha  va-
laki  hozzá  talál  szólni,  ott  az  az ismeretes  gárda,  
mely  lehurrogja,  lekiabálja  és  leszoktatja  arról,  
hogy  egy  másik  törvényjavaslatnál  is  érvényesí-
teni  meg  is  kisértse  meggyőződését;  mikor  a  
törvényjavaslat  eljön  az  osztályokhoz,  eljön  a  
képviselőházhoz,  többé  nem  az  a  kérdés,  mi  az,  
a  mi  abban  a  törvényjavaslatban  foglaltatik,  he-
lyes-e,  vagy  helytelen,  hanem  az  a  kérdés,  hogy  
a  párt  által  pártkérdéssé  állittatott-e  fel,  vagy  
nem?  (Ugy  van!  Ugy  van!)  és  ha  pártkérdésnek  



állíttatott  fel,  bármily  nagyok  a  terhek,  melye-
ket  reánk  hoz,  bármily  megalázó  legyen  a  nem-
zeti  méltóságra,  a  t.  ház  többsége  mégis  meg-
szavazza. 

Ezen  csak  úgy  lehet  segíteni,  hogy  ha  fel-
hagynak  a  klubbrendszerrel.  Angliában,  hol  va-
lódi  alkotmányosság  van,  hol  a  törvényhozás  ko-
molyan  foglalatoskodik  és  azt  nem  annak  tekin-
tik,  hogy  a  pártok  csatákat  vívjanak  a  minis-
teri  székekért,  hanem  arra  valónak,  hogy  csatá-
kat  vívjanak  egy  törvényjavaslat  javításaért,  An-
gliában,  ily  rendszer  nem  létezik.  Midőn  1867-
ben  a  klubbrendszert,  melyet  Caucus  rendszer-
nek  neveznek,  a  pártvezérek  hata  muk  érdeké-
ben,  hogy  uralmukat  megszilárdítsák,  magukat  a 
kormányon  hosszasan  fenntarthassák  és  a  több-
séggel  nagy  és  apró  botlásaikat  jóváhagyathas-
sák,  behozni  akart  ik,  Angliában  az  egész  sajtó,  
a  képviselők  azt  visszautasították,  és  igy  kény-
telenek  voltak  vele  felhagyni  a  pártvezérek.  

T.  ház!  Jókai  képviselő  ur  azt  mondá:  
vissza  kell,  hogy  utasítsa  iudignatióval  azt,  mi  
itt  a  háznak  ezen  oldaláról  hangozt. ttatott,  mi-
szerint  az  absolutismus  jobb  volt,  mint  a  jelen-
legi  állapot.  Indignatióval,  mert  ez  a  legsujtóbb  
kritikája  a  jelenlegi  állapotnak,  hogy  az  absolu-
tismussal  hasoniiitathatik  össze.  Pedig a  nép csak 
az  anyagi  oldalát  tekinti  az  összehasonlításnak,  
csak  azt  látja,  hogy  adója  kevesebb  vala,  hiva-
tal  és  hivatalnok  kevesebb  volt,  hogy  a  hivata-
los  visszaélés  kevesebb  volt,  mert  büntették  leg-
alább;  hogy  az  absolutismus  18  év  után,  3  
hadjárat,  s  egy  nagy  mozgósítás  után  hagyott,  



igaz,  reánk  31  millió  évi  kamatterhet,  mig  a  
jelenlegi  alkotmányos  Magyarországnak  45  mil-
lió  terhet  hozott  nyakára.  Tehát  még  félannyi  
idő  alatt  kétannyival  többet.  

De  én,  t.  ház,  nem  tekintem  a  helyzet  
anyagi  oldalát.  Ezelőtt  12  évvel  volt  egy  nem-
zet,  egy  magyar  nemzet,  melyet  nemcsak  a  rab-
bilincs  főzött  egy  egészszé,  hanem  egy  eszme:  
az  önálló  Magyarország  eszméje,  egy  hit:  hogy  
ez  önálló  Magyarország  lenni  fog,  mert  lennie  
kell,  összefűzte  akkor  egy  erős  akarat,  küzdeni  
a  létért,  összefűzte  azon  tudat,  hogy  a  jog  erő-
sebb,  mint  a  zsarnok,  összefűzte  a  lelkesedés  
azon  tiszta  heve,  mely  a  harczainkat  szent  küz-
delemmé  változtatta,  melyben  elbukni  diadal,  
szenvedni  vértanúság,  meghalni  maga  a  feltámadás  
vala.  (Helyeslés  a  szélső  balon.)  

Most  más,  egészen  más  a  nemzet.  Nincs  
egy  es2me,  mely  összekötné  egy  egészszé,  a  
vezéreszme  helyén  a  végtelen  üresség  tátong.  A  
nemzeti  szabadság  iránt  való  vágy  egy  kétes  
hitté,  egy  gyanús  reménynyé  változott  át.  (ügy  
van!  balfelbl.)  Elvesztettük  a  múltnak  átérzését,  
a  mely  hőseinket  nevelte,  elvesztettük  a  jövő  
iránti  hitet,  a  mely  a  vértanúkat  a  halálban  is  
boldogította;  elvesztettük  az  akaraterőt  élni,  a  
mely  a  nemzetet  ezredéves  viszontagságai  köztt  
is  fenntartotta,  a  merész  conceptió  helyén  cir-
culus  vitiosust,  az  örök  érzelmek  helyén  a  cinis-
must,  a  bátor  harcz  helyén  a  meghunyászko-
dást  és  a  lelkesedés  helyén  az  önmegadást  ta-
láljuk.  (Igaz!  Ugy  van!  bal felöl.) 

Igaz,  való,  hogy  az  absolutismus  megfősz-



totta  hazánkat  az  alkotmánytól  és  szabadságtól  
és  tette  azt  erőszakkal,  véresen  mint  a  tigris,  de  
nem  jött  el  éjjelenként,  mint  a  róka,  visszalopni  
egyenként  mindazt,  a  mit  nem  mer  egészben  és  
egyszerre  elvenni  tőlünk.  (Élénk  helyeslés  balfelöl. 
Mozgás  jobbfelöl.)  

Igaz,  az  absolutismus  alatt  szolgák  voltunk  
a  törvény  és  az  erőszak  hatalmánál  fogva,  de  
szabadok  voltunk  erkölcseink-,  akaratunk-  és  
hitünknél  fogva;  ma  szabadok  volnánk  a törvény 
értelmében,  de  rabszolgák  vagyunk  szokásból,  
lelkületünk  és  tunyaságunknál  fogva.  {Iga:!  Ugy  
van!  balftlöl.)  Akkor  a  költő  vállán  hordta  a  
keresztet,  ma  mellén  viseli  azt,  (Élénk  helyeslés. 
Felkiállások:  Nagyon  jó!  Igaz!  Ugy  van !  Élénk  
taps  balfelöl.  Mozgás  jóbbfelöl)  akkor  a  költő  
szava  egy  szózat  volt,  a  mely  harczra  és  kitar-
tásra  buzdított,  ma  a  költő  szava  jobbágyi  hű-
ségre  hiv  fel  és  nem  elvekért,  nem,  mert  azon  
elveket  még  csak  ezután  fogja  felfedezni  a  hely-
zet  magaslatáról  Szapáry  Gyula  pénzügyminister  
ur;  hanem  mihez ?  személyekhez,  és  a  mi  a  fő,  
a  ministerekhez.  (Igaz!  Ugy  van!  balfelöl.)  

El  kellett  tehát  jutni  a  nemzetnek  ezen  
állapothoz  és  el  kellett  jutnia  azért,  mert  az  
1867-ki  kiegyezés  nem  tartatott  annak,  a  minek  
tartatnia  kellett  volna,  t.  i.:  egy  expediensnek,  
egy  működési  alapnak,  a  melyből  tovább  kell  
haladni  a  nemzet  önállósága  és  függetlensége  
utján.  Es  mert  egy  expediensen  nem  lehet  nyu-
godtan  élni,  hanem  vagy  előre  kell  menni,  vagy  
vissza  kell  esni  a  nemzetnek,  önök  a  visszaesés  
útját  választották,  és  ma  ott  állunk,  hogy  mig  



az  absolutismusban  minden  perez  közelebb  hozta  
az  alkotmányt  és  szabadságot,  ma  minden  nap  
közelebb  hozza  hozzánk  a  kényuralmat  és  szol-
gaságot.  (Igaz!  Ugy  van ! balfelöl) 

Tudom  azt,  hogy  perhorreseálják  és  nem  
akarják  elhinni,  hogy  a  nemzet  önállósága  és  
függetlensége  által  pénzügyeinken  javítani  lehes-
sen.  Nem  akarom  én  ezt  hosszasan  fejtegetni,  
csak  azt  kérdezem:  vájjon  miért  szüntetjük  meg  
az  ugar-rendszert  és  létesitettilk  a  szabad  birto-
kot;  miért  szabadítottuk  fel  a  jobbágyságot,  ha  
nem  azért,  hogy  az  önállóság  és  szabadság  meg-
teremje  a  maga  gyümölcsét  az  anyagi  élet  terén  
is?  (lilénk  helyesbs  balfelöl.)  

És ha ez  áll  az  egyesekre,  álla  nemzetekre is. 
De  példával  bizonyíthatom  : ott  van  Németország;  
mig  egyes  apró  államokból  állott,  a melyek  füg-
getlenek  voltak,  a  nemzet  gazdag  volt  és  azon  
országok  olcsóságukról  voltak  hiresek;  és  ma  
midiin  megszűnt  önállóságuk  és  függetlenségük,  
azon  államokban  pusztít  a  nyomor,  az  ínség,  a  
pénzügyi  hanyatlás  és  anyagi  romlás.  (Igaz!  Ugy  
van!  a  szélső  balfelöl.)  Pedig  azokkal  szemben  
nem  hozhatják  fel  azt,  a  mivel  bennünket  sze-
retnek  vádolni,  hogy  nem  munkásak  és  takaré-
kosak,  mert  épen  ezen  sajátságaikról  ismeretesek.  
Ha  az  önállóság  és  függetlenség  nem  volna  az  
anyagi  élet  fejlődésének  egyik  főfeltétele  és  szük-
ségessége,  akkor  vájjon  miért  vált  el  Holland  
Belgiumtól,  miért  szakadott  el  egymástól  azon  
két  tartomány,  mely  együtt  sokkal  crösebb  lett  
volna,  mint  igy  külön,  de  aligha  jutott  volna  
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azon anyagi jólét és fejlettséghez, a melyhez 
külön, külön eljutott. (Helyeslés a szélső balon.)

Kényeztetnek bennünket a túloldalról. Azt 
mondják, hogy a mi álláspontunkat értik, el
fogadják és helyeslik, de nem követik. Miért? 
Mert az nem kivihető. Én nem tudom elfogadni 
azon okoskodást, mely azt tartja mindig ki nem 
vihetőnek, a mi igazság, és azt tartja ki nem 
mondhatónak, a mi valóság.

Kényeztetnek, de mellékesen megjegyzik, 
hogy a legkétségbeesettebb remény sem táplál
hatja magát azzal, hogy a függetlenségi párt 
kormányra juthasson. És irigyli a nemzet koszo
rús költője azoknak bárgyú boldogságát, kik 
arról álmodoznak, hogy azon faj, melyhez tar
toznak, valaha szabad, és azon haza, melyben 
élnek, valaha független lesz.

Én azt hiszem, hogy ez csak párttaktika, 
hogy az ellenzék két oldalát összeveszítsék. Ez 
nem fog sikerülni, mert mi nem barátkozásból, 
nem taktikából szavazunk az egyesült ellenzék
kel, hanem, mert mindent, mi az ország bajaiból 
kivezet, bármily csekély lépés legyen is az, kész
séggel támogatunk. Mert mi nem azt akarjuk, 
hogy az ország elpusztuljon és tönkre menjen, a 
mig mi elveink valósításának lépcsőin a vezér
szerepet az országban elfoglalhatjuk; nem akar
juk, hogy az ország kiélt, elpusztult, hanem azt 
akarjuk, hogy az virágzó legyen, mert az a sza
badságnak és önállóságnak egyik fő védelmi 
eszköze. (Élénk tetszés balfelől.) Önök azok, kik 
a nemzetet a kétségbeesésben és apathiában tart
ják, hogy ezután is tőrje meg azon gazdálkodást,

Ugrón Gábor beszédei. ^
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mely gazdálkodást és politikai rendszertelenséget 
önök a múltban követtek, és a jövőben követni 
fognak. Önök azok, kik úgy tesznek, mint a 
rómaiak, kik előbb elpusztították az elfoglalt 
országot, hogy azt annál tovább megtarthassák.

De nemcsak a remény az, a mi biztat, hogy 
pártunk kormányra kerül. Megtalálom a bizta
tást, ha tekintem a történelmet, hogy ne nyúljak 
vissza régi időkre, a jelen időben is. Midőn 
Cavour Olaszországban meghalt, a kinek nagy 
szelleme a pártokat összetartotta, midőn azon 
különböző elemekből alakult párt, melyet Olasz
ország felszabadulásának eszméje tartott össze, 
az ő elhunytával programmját kimerítve, szét 
kezdett foszlani, az olasz parlamentben egy 
anarchia állott be, épen úgy, mint a mi kép
viselőházunkban Deák Ferencz halála után.

Az egyes pártok vezéreinek kezébe és azok 
szövetkezésébe volt letéve a kormány kezelésének 
feltétele. Mi lett a következés ? A radicális ellen
zék nem lévén többségben, a kormánypárt ta- 
godta annak kormányképességét is, és mindig 
azzal utasította vissza, hogy törekvései jogo
sulatlanok, kivihetetlenek. Úgy, mint ezt önök 
velünk teszik. A pártoknak és kormányoknak 
Örökké kettős ellenzékkel kellett megküzdeniök. 
Egyfelől egy elvi és radicalis ellenzékkel, más
felől azon ellenzékkel, mely a kormány pártjai
ból kiválván, neki ellenzéket képezett. E viszo
nyok mellett a ministerek változtak, de a kor
mány elve és elvnélkülisége nem változott, az 
folyton fennállott. A következés az lett, hogy 
Olaszország anyagilag tönkre jutott, terheit fo-



koznia  kellett,  úgy,  hogy  eljutott  az  őrlési  adóig,  
a  melyre  mi  is  maholnap  el  fogunk  jutni  az  
önök  szívességéből,  el  fogunk  jutni  az  öniik  
politikájával.  (Helyeslés  a  szélső  balon.)  

S  ekkor  mi  történt?  A  radikális  ellenzék  
felhivó  szavai.:ak  engedvén  a  nemzet,  többségre  
segítette  őket,  és  ezek  rövid  idő  alatt  segítettek  
a  haza  nyomorán,  radikális  eszközökkel,  de  a  
melyek  a  hazának  javára  váltak,  mert  Olasz-
ország  megszabadult  pénzügyi  miseriáitól  és  ma  
már  nem  tartozik  azon  anyagilag  tönkrejutott  
országok  közé,  melyek  közé  csak  egynehány  
évvel  ezelőtt  is  tartozott.  Minket  is  biztat  a  re-
mény,  hogy  a  nemzet  ki  fog  fáradni  harezolni  
azon  ürességért,  mit  önök  mint  lobogót  tartanak  
előtte,  és  hogy  a  nemzet  meg  fog  szűnni  az  elv-
nélküliség  politikáját  követni,  vagy  tétlenségben  
tespedni,  vagy  a  sötétben  tapogatózni,  kapkodni,  
sokszinű  és  színtelen  törvényeket  pártolni,  minő-
ket  önök  eddig  alkottak.  Akkor  a  nemzet  hoz-
zánk  fog  fordulni,  bennünk  fogja  keresni  azon  
csirát,  mely  az  általános  rothadásban  is  fentar-
tott  i.  magát,  (Tetszés  a szélső  balon)  és  azon  rot-
hadást  úgy  fogja  tekinteni,  mint  a  búzaszemét,  
mely első táplálékát saját  megrothadásában  talál ja, 
de  meghozza  a  termő  kalászt.  (Tetszés  a  szélső  
balon.) 

Az  mondatik,  hogy  hat  mhiisterclnöke  és  
hat  pénzügyministere  volt  Magyarországnak,  s  ez 
a  mi  bajaink  egyik  forrása.  Nem  ez  a  baj,  t.  
ház,  hanem  az,  hogy  változnak  ugyan  a  minis-
terek,  de  az  iránytalangág  a  politikában  sohasem  
változott.  (Helyeslés  a  szélső  balon.)  Franezia-

** 



országban  nemcsak  több  minister válság  volt,  
hanem  1871  óta  az  államfő  is  háromszor  válto-
zott,  és  azon  változások  még  sem  váltak  hát-
rányára  az  országnak:  ma  Fraucziaország  az  
egyetlen  állam,  mely  ép,  erős  és  egészséges  köz-
gazdasági  élettel  dicsekedhetik.  S  ez  indok  arra,  
hogy  nálunk  is  változások  történjenek,  de  úgy,  
hogy  minden  változtatás  egy  lépés  legyen  azon  
egészséges  politikai  irányhoz,  mely  a  nemzetnek  
ad  szabadságot  és  meghozza  a  hazának  a  füg-
getlenséget.  (Helyeslés  a  szélső  balon.)  

Én  nem  érzem  magamat  megnyugtatva  a  
kormány  politikája  áltál  és  nem  fogadom  el  
argumentumul  azt  sem,  a  mit  velünk  szemben  a  
végső  szükségben  fel  szoktak  hozni,  hogy  miként  
kételkedhetünk  politikájuk  helyességében,  miként  
volna  lehetséges,  hogy  önök  tönkre  teszik  az  
országot  akkor,  midőn  a külügyeket  egy  magyar  
ember  vezeti,  gr.  Andrássy  Gyula;  nálunk  pedig  
a  kormány  élén  Tisza  Kálmán  áll,  ki  nemcsak  
magyar  ember,  hanem  egyszersmind  kálvinista,  
(Hosszas  derültség  balfelöl.  Halljuk!)  s  ha  van  
baj  és  pénzügyi  nyomor,  legalább  magyar  em-
berek  vannak  a  hivatalokban,  s  magyar  emberek  
húzzák  a  fizetéseket.  Erre  egyszerű  válaszom  
ez:  a  nemzet  önállóságáról  való  lemondásra  és  
oly  veszedelmes  külügyi  politika  követésére  soha  
nem  lett  volna  rábírható,  ha  ezen  politikát  nem  
ajánlja  egy  Andrássy,  soha  rábírható  nem  lett  
volna,  ha  azt  egy  Ilohemvart  cgv  Stremeyr  
ajánlja;  (Helyeslés  a  szélső  balon)  a  nemzet  a  
kiegyezési  kérdésekben  nem  adta  volna  magát  
oly  nagy  bizalommal  át  a  jelenlegi  cabinetnek,  



ha  annak  feje  nem  lett  volna  az,  ki  addig  az  
oppositió  vezére  volt,  és  mint az oppositió  vezére  
a  nemzet  bizalmát  ki  nem  nyerte  és  ki  nem  
érdemelte  volna;  (Helyeslés  a  szélső  balon)  és  
az  ultramontanismus  Magyarországon  nem pihen-
hetnék  azon  rózsás  ágyon,  melyen  pihen,  ha  
Magyarország  kabinetjének  feje  nem  kálvinista  
volna.  (Helyeslés  a  szélső  balon.)  Engem  ezen  
érvek  nem  nyugtatnak  meg,  mert  ez  körülbelül  
úgy  hangzik,  hogy  ti  el  fogtok  pusztulni,  az  
igaz  nem  dicsőséggel  a  csatatéren,  nem  súlyos  
betegség  ágyában,  hanem  meg  fogtok  halni úgy, 
a  mint  meghalt  —  és  ez  vigasztaljon  titeket  —  
Sulla  és  Antiochus,  felemésztve  a  saját  testük-
ből  támadt  férgek  által.  

Én,  t.  ház!  végiil  csak  arra  kérem  önöket,  
hogy  gondolják  meg  azt,  mit Jókai  képviselő  ur  
mondott:  itt  van  a  tizenegyedik  óra  és  a  nemzet,  
ez  az  új  S á m s o n ,  ha  alszik  is,  de  talán  még  
nincs  a  haja  lenyírva;  és  adják  a  nemzet,  ezen  
Sámson  ébredésének  első  jelét  az  által,  hogy  
utasítsák  vissza  ezt  a  költségvetést  és  ne fogad-
ják  el  a  részletes  tárgyalás  alapjául  sem,  a  mint  
én  nem  fogadom  el  azt.  (Helyeslés-a  szélső  balon) 
Gondolják  meg  azt,  hogy  a  kormánynak  győ-
zelme  Magyarország  jövőjére  nézve,  hasonlít  
Ausztria  győzelméhez  e  századon  keresztül:  
Ausztria  győzelmétől  Magyarország  megbetege-
dett,  Ausztria  vereségiből  Magyarország  meg-
ifjodott.  (Helyeslés  és  éljenzés  a szélső  baloldalon.)  



Fiume  költségvetéséről.  
(Mlrczius  3.  1879.)  

Tisztelt  liáz!  Azon  szerencsétlen  hely-
zetben  voltam,  hogy  egy  ideig  Fiúméban  tar-
tózkodni  szcrencsés  voltam,  a  mikor  alkalmam  
nyilt  megismerkedni  a  fiumei  viszonyokkal,  és  
mondhatom,  hogy  szükségesnek  találom,  hogy  
a  költségvetés  tárgyalásánál  felszólaljak  azért,  
mert  mióta  e költségvetés  Magyarország  költség-
vetésébe  felvétetett,  ha jól  emlékszem,  soha  alapo-
san  megbírálva  és  vizsgálva  nem  volt.  Mindjárt  
feltűnő  az,  hogy  maga  a  czím  is  úgy  szól:  
fiumei  és  magyar-horvát  tengerparti  kormányzó  
és  személyzete,  holott  én  csak  magyar  tenger-
partról  tudok,  horvát  tengerpartot  Fiúménál  nem 
ismerek.  A  kormányzónak  fizetése  van  téve  
5000  frtra,  tisztipótléka  5000-re,  ez  tesz  10,000  
forintot.  Az  egész  kormányzóság  25  ezer  frtot  
vesz  igénybe,  a  törvénykezési  provisoriummal  
együtt  84  ezeret.  Ha  vesszük  a  tengerészeti  
hatóságot,  mely  a  kereskedelmi  ministerium  tár-
ezájában  van,  az  144  ezer  frtba  kerül.  Ott  van  
az  állami  realgyraiiasium,  mely  32  ezer  frtba  
kerül  Magyarországnak;  ha  részletesen  elősorol-
nám,  kiderülne,  hogy  Fiúménak  és  a  magyar  
tengerpartnak  kormányzása  több  mint  800,000  
forintba  kerül.  S  ezen  összeget,  melyet  nagy  



lovagiassággal  odadobunk,  nem  Magyarország  
érdekében  használják  föl.  Sőt  ellenkezőleg,  mióta  
a  provisorium  fennáll,  azok  száma,  kik  a  magyar  
állameszmének  barátai  napról-napra  apad,  és  
azok,  kik  látva  indolentiánkat  és  könnyelmű-
ségünket,  hogy  legkevésbbé  sem  gondolunk  arra,  
hogy  az  ottani  rokonszenvet  felhasználjuk  és  
Fiumét  szorosan  Magyarországhoz  fűzzük,  elide-
genednek  és  azok  karjaiba  dobják  magukat,  kik  
Fiumét  Horvátországhoz  akarják  csatolni.  

De  vegyük  a  számtani  adatokat.  A  kor-
mányzóság  ügyforgalma  évenként  átlag  1500  
darab.  Ha  ebből  elvesszük  az ünnepélyekre  való  
meghívókat,  a  katonai  meghívásokat,  hirdetéseket  
stb.,  körül belől  700  darab  marad,  mely  érdem-
leges  ügy  elintézéséből  áll.  De  mondjuk,  hogy  
1000  darab,  akkor  minden  darab  elintézése  
25  írtba  kerül  és  minthogy  9  hivatalnok  van  
alkalmazva,  így  'A  acta  sem  esik  naponként  egy  
tisztviselőre.  A  kormányzó  mellett  egy  osztály-
tanácsos  van  3000  frt  fizetéssel,  400  frt  lak-
pénzzel  és  1000  frt  tiszti  pótlékkal.  Miért  van  
ez  a  tiszti  pótlék?  Mert  drága  az  élet  Fiúmé-
ban?  Ellenkezőleg,  Magyarországon  a  legolcsóbb  
város,  ugy  a  mint  minden  kikötő  város  igen  
olcsó. 

De  a  kormányzóság  nejri  reprezentálja  a  
magyar  államot  és  a  legkevésbbé  sem  igyekszik  
a  magyar  eszmét terjeszteni.  Ugyanis  megtörténik  
azon  botrány,  (Halljuk!  a  szélső  balon)  hogy  a  
horvát  országgyűlésre  meghívják  Fiumét,  hogy  
képviseltesse magát  és  a fiumei kormányzóság  ezen  
meghívást  minden  megjegyzés  nélkül  átteszi  a  



polgármesteri  hivatalhoz  további  elintézés  végett.  
Törvények  hozatnak  a  magyar országgyűlés  által,  
melyek  kötelező  ereje  Fiúméra  is  kiterjesztetik;  
a  kormányzóság  hanyagságából  azonban  a  tör-
vények  nem  fordíttatván  le,  soha  életbe  nem  
lépnek.  Ennek  az  a  következménye,  hogy  az  
ifjúság  nem  a magyar  egyetemre jár  jogot  tanulni,  
hanem  Grátzba  és  Bécsbe,  mert  ott  még  mindig  
az  osztrák  törvények,  rendeletek  állnak  fenn,  a  
magyar  ministeri  rendeletekkel  és  törvényekkel  
szemben. Megérkezik Fiúméba  egy  horvát szinész-
társaság,  s  annak, a  nélkül,  hogy  engedélye  volna  
a  magyar  korona  területén  előadásokat  tartani,  
megengedik  az  előadások  tartását  és  megtíírik,  
hogy  a  szinlapon  ez  legyen:  Nemzeti  színház.  
Én  Fiúméban  horvát  nemzeti  színházat  nem  
ismerhetek  el.  (Helyeslés  a  széls'l  balon.)  

Ha  a  magyar  szellem  ápolására  a  kormányzó 
csak  némi  figyelmet  fordítana  is,  akkor  nem  tör-
ténhetnék  meg,  hogy  12  év  óta,  illetőleg  8  év  
óta,  midőn  a  provisorium  behozatott,  a  százat  
meghaladó  állami  tisztviselők  közül  egyetlenegy  
tanult  meg  magyarul,  a magyar  állampolgári jogot 
kérni  pedig  egyetlenegy  hivatalnok  sem  tartotta  
szükségesnek.  A  szláv  kasinó  nem  állhatna  fenn  
Fiúméban  a magyar  államhivatalnokok  támogatása  
nélkül.  A fiumei  képviselő-testülethez  a magyarok 
és  a  magyar  barátok,  az  olaszok  bejutását,  a  
kormányzóság  nehezíti  és  oly  egyének  bejutását  
teszi  lehetővé,  kik  becsmérlőleg  nyilatkoznak  a  
magyar  kormányzásról  és  különösen  a  magyar  
tanügyről.  Ha  a  hivatalnokokat  tekintjük,  újabb  
időben sincs figyelem fordítva  arra,  hogy  azokat  ne  



vezzék  ki,  a  kik  magyarul  tudnak,  vagy legalább 
magyarul  éreznek.  Addig,  mig  itt  az  országban  
végzett  technikusaink  ingyen  kénytelenek  dol-
gozni,  addig  Fiúméban  egy  Stepsky  nevezetű  
mérnököt  neveztek  ki,  a  ki  idegen  illetőségű.  
Oda  adjuk  az állam kenyerét  oly  idegeneknek, kik 
nem  is  magyar  illetőség  alá  tartoznak,  mig  a  
mí  képzett  fiatalságunknak  nem  tudunk  kenyeret  
adni.  A fiumei polgármester megtette azt,  hogy egy 
közeli  rokonának  hivatalt  akarván  szerezni,  b  
betöltetlen  hivatala  nem  lévén,  hivatalt  állított  
fel.  Arról  tudomása  van  a  minister  urnák;  mert  
a  polgármesternek  ezt  az  intézkedését  mint  ön-
kénytest  és  a  törvényt  túllépőt,  megsemmisítette.  
Mi  történt.  Ugyanazon  ember,  ugyanazon  hiva-
talban,  daczára  a  minister  intézkedésének,  a kor-
mányzó  szeme  láttára  s  eltűrésével  megtartatik.  
Miért  töretik  ez  el  a  fiumei  polgármesternek ? 
Talán  azon  szolgálatokért,  a  mely  szolgálatok  
máskép  nem  jellemezhetők,  minthogy  azt,  mit  
a másik  tenger,  a  magyar  nemzet  kezéből  kilök,  
azt  a  magyar  tengerpart  fenntartja.  

A  tengerészeti  hatóságnál-  szintén  nincsen  
kellő  működési  kör,  nincs  annyi  teendő,  mint  a  
mennyi  embert  ott  tartanak.  Hisz  ott  van  egy  
tengerészeti  inspector  és  egy  kikötő  kapitány,  a  
kik  nem  végeznek  el  annyi  actát,  mint  a  hány  
nyugtát  irnak  alá.  Mind  a  kettő,  Littrow  és  
Zamboni,  festészettel  foglalkozik  és  hivatalosko-
dásából  elég  ideje  marad  arra.  De  ennél  a  ten-
gerészeti  hatóságnál  van  egy-nagy  rákfene,  mely 
a  közigazgatást  t e l j e ^  ikmiöl;aliSrá\ja)  ez  az,  
hogy  a  tengerészetr-tíí^eág  .ftlajt  ván / a  szám-

>•• 'j-ÍCrl  Y<  • • ? ' •  



vevőszék,  s  az  a  számvevőszék  nem  lévén  füg-
getlen,  hanem  alárendelt  közeg,  mindazon  kiadá-
sokat,  melyeket  ezen  tengerészeti  hatóság  tesz,  
helybenhagyja.  Csak  igy  történhetett  meg,  hogy  
ott  könyvtárt  állítottak  fel,  melybe  a  hivatalno-
kok  saját  könyveiket  adták  cl.  Ha  tetszik  vizs-
gálatot  tartani,  a  könyveken  még  most  is  meg  
lehet  találni  a  hivatalnokok  neveit,  de  azért  jó  
áron  eladták,  kifizettették  és  a  számvevőszék  
helybenhagyta.  Csak  igy  történhetett  meg,  hogy  
egyik  tengerészeti  hatósági  hivatalnoknak  boltja  
van  álnév  alatt  és  ő  teszen  meg  sok  szállítást,  
s  annak  is  kifizetik  és  a  számvevőszék  helyben  
is  hagyja.  De  megtörténik  az  is,  hogy  3400  frt  
jutalomdíj  kiosztása  van  felvéve  a  tengerészeti  
hatóságnál.  Alantas  tisztviselők jutalmazására  kel-
lene  fordítani.  De  mi  történik?  Mikor  a  tanügy-
minister  Fiúméban  magyar  népiskolát  állíttatott  
fel  ezelőtt  három  évvel,  nyomban  következett,  
hogy  felállítottak  német  népiskolát,  még  pedig  
ezen  jutalompénzekből  adott jutalmazásokkal,  me-
lyekből  azon  felül  még  magasabb  tisztviselőknek  
jutalmazására,  például Zamarra titkárnak  300 frtot 
utalványoztak.  És  ezen  jutaimi  pénzekből  állíta-
nak  fel  német  iskolát,  mely ellenlábasa  a  magyar  
tanügyminister  által  felállított  magyar  iskolának.  

A  tengerészeti  főtanodában  mi  ösztöndíjakat  
alapítottunk  és  nagy  kiadásokat  teszünk,  5 — 6 
magyar  ifjú  nyerte  ott  kiképeztetését,  kellő siker-
rel  le  is  tették  a  hajóhadnagyi  vizsgát.  Mind-
egyik  hazajött,  állomást  nem  kapott  s  nem  is  
fog  kapui  soha.  Miért?  mert  a  tengerparti  hajó-
szabályzat  értelmébea,  ha  valaki  6  évig  matróz  



volt,  az  jogot  ad  neki  arra,  hogy  kapitányi  vizs-
gát  tegyen;  pedig  a  magyar  tengerpart  ötször  
hatszor  több  hajókapitánynyal  rendelkezik,  mint  
mennyi  hajót  tengerre  bocsát.  Igy  ezen  fiatal  
emberek,  a  kik  jóhiszeműleg  beléptek  oda,  
idejöket,  pénzüket  elfecsérelték,  pálya  nélkül  
voltak  s  újra  kellett  kezdeniük  a  tanulmányozást,  
hogy  maguknak  pályát  és  tért  nyissanak.  

Tudom,  t.  ház,  hogy  ily  részletekbe  való  
beavatkozás  önöknek  nem  kellemes,  ([falijuk!)  
de  szükséges,  hogy figyelemmel  legyünk  rá annál 
is  inkább,  mert  húzamosb  idő  óta  folynak  e  
visszaélések  és  soha  az  ország  e  távoli  vidékre  
szemét  nem  vetette.  

Az  állami  reálgymnasium,  melyet  szintén  
azért  állítottunk  fel,  hogy  magyar  szellemben  
neveljük  az  ifjúságot,  18  tanárral  bV  kik  közül  
csak  3  magyar  s  azok  is  folytonos  üldözésuck  
vannak  kitéve;  tanuló  pedig  csak  3—4  van  egy  
osztályban  s  ez  mind  a  miatt, hogy a  kormányzó-
ságban  egy  oly  titkárocskára  van  bízva  az  
állami  tanügy  felügyelete,  a  ki  nem  szégyenlette  
és  büntetlenül  tehette  azt,  hogjf  ugy  nyilatkozott  
a  magyar  nemzetről,  hogy  10  év  múlva  nem  
lesz, ki magyarul beszél. (Felkiáltások  a szélsőbalon: 
Gyalázat!)  Azért  történhetik  meg  az,  hogy  a  ta-
nulók  az  iskolát  kerülik,  mert  ép  a  hatóság  
részéről  a  tanári  kar  kellő  támogatásban  nem  
részesül. 

A  vámhivatalnál  Fiúméban  van  18  hivatal-
nok,  kik  között  egy  sincs  magyar,  a  postánál  
24,  kik  közt  csak  egy  magyar,  s  midőn  cz  a  
postaigazgatósághoz  folyamodott,  hogy  segély  



iránti  kérvényét  juttassa  fel  a  ministeiiumhoz,  
azért,  inert  magyarul  irta,  az  igazgató  Tokodit  
visszautasította,  hogy  ily  barbár  nyelven  fogal-
mazott  folyamodványt  nem  fogad  el.  Az  adó-
hivatalnál  van  11  hivatalnok,  kik  köztt  egy  sincs  
magyar,  a  pénzügyi  felügyelőségnél  van  2,  a  
dohánygyárnál  szintén  kettő;  de  a  pénziigyigaz-
gatóságnál  az  igazgató  egy  Brusies  nevű  egyén,  
ki,  midőn fcgy  magyar  állampolgár  1877.  julius  
6-án  1691.  sz.  alatt  egy  kérvényt  adott  be,  
melyben  kéri,  hogy  az  adótiszti  vizsgát  letehesse,  
az  illető  válaszra  várt  hat  hónapon  keresztül  s  
eredmény  nélkül  távozott  el.  Miért?  Mert  kelle-
metlen  lesz  vala,  hogy  egy  magyar  Fiúméban  
vizsgát  téve,  alkalmazást  nyert  volna,  s  azon  
meglévő  szent  szövetség  titkait  feltárhatta  volna  
a  magyar  kormány  előtt.  

Én,  t.  ház,  a  fiumei  provisoriumot,  mely  
mindezen  bajok  főforrása,  megszüntetendőnek  
tartom  s  nem  tudom  felfogni,  hogy  a  mi  kor-
mányunk  elmegy  Boszniába  országot  hódítani  s  
mi  fogunk  vitatkozni  a  felett,  hogy  azt  bekebe-
lezzük-e  vagy  sem  s  nem  tudjuk  eldönteni,  a mi 
legközelebb  fekszik,  a  mi  érdekeinknek  megfelel,  
hogy  bekebelezzük  a  határőrvidéket  s  Fiumét.  
De  Fiume,  a  mint  ma  áll,  nem  egyéb,  mint  eszköz  
arra,  hogy  a  magyar  ellen  való  gyűlölet,  irigy-
ség  ott  a  szlávok  által  folytonosan  szítassék.  
Egy  ily  nyílt  sebet  nem  vélek  fenntartandónak  
Magyarországban,  sőt  azt  tartom,  ideje,  hogy  a  
ministerium  több  kérdést  megoldjon  s  ne  szapo-
rítsa  még  a  megoldatlan  költségeket  a  jövő  kor-
mányra  nézve.  Azért  én  nem  fogadhatom  el  a  



Fiúméra  és  a  magyar  tengerpartra  előirányzott  
költségvetést,  mert  az  először  tékozló  módon  van  
összeállítva,  másodszor  az  ottani  kormányzás  a  
magyar  állameszmének  és  a  magyar  állameszme  
propagálásának  nem  felel  meg.  (Helyeslés  a  szélső  
balon.) 

« 
A kisüstös  pálinkafőzésről.  

(Márcaius S  1 S7:».) 

Tisztelt  képviselőház!  Nem  fogadhatom  el  
a  kérvényi  bizottság  véleményét  egyszerűen  
azért,  mert  nem  tartalmaz  egyebet,  minthogy,  
majd  ha  enquét  fog  tartatni,  ezen  kérvény  is  
vétessék  elő,  s  ha  jónak  látják,  olvassák  el,  ha  
pedig  nem,  küldjék  vissza  a  képviselőház  irodá-
jába.  Különösnek'  találom,  hogy  a  minister  ur,  
midőn  az  indítványoztatott,  hogy  a  nagy  köz-
gazdasági  kérdésekben  enquéte  küldessék  ki,  ezt  
nem  találta  helyesnek,  de  most  mikor  egy  akós  
dologról  van  szó,  a  pénzügyminister  ur  euquete  
kiküldését  kívánja.  Nagy  kérdésekben  a  kor-
mány  beéri  saját  bölcseségével;  de  a  hol  k>s  
kérdésről  van  szó,  ott  megbicsaklik  az  esze,  ott  
nem  tudja,  mit  tegyen.  (Tetszés  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Mik  az  enqtiétek  a  mi  parlamenti  életünk-
ben?  Azok  a  temetők,  a  hova  a  kérdések  elte-
mettetnek  A  bank-kérdésben  enquét  tartatott,  és  
ott  eltemettetett;  a  középtanodai  törvényjavaslat  
iránt  enquéte  tartatott  és  nem  lett  belőle  törvény  



soha;  az  alapítványi  és  tanulmányi  javak  jogi  
természetének  tisztázása  iránt  enquet  tartatott  és  
soha  sem  tisztáztatott.  En  azt  tartom,  hogy  ha  
valamely  dolgot  el  akarnak  temetni,  felnyitják  ezt 
a  sírgödröt,  az  enquétct.  Ugyan  igy  járt  el  a  
minister  ur  akkor,  midőn  egy  fontos  szavazás  
előtt  a  jelenleg  fenforgó  kérdés  elől  ki  akart  
térni;  mert  ha  ezt  nem  teszi  meg,  a  s z é k e l y -
földről  a  kormánypárt  azokat  a  szavazatokat  
sohase  kapta  volna  meg.  Soha  sem  kapta  volna  
meg,  ha  augusztusban,  nem  szeptemberben  lép-
tette  volna  életbe  ezt  a  rendeletet,  azon  rende-
letet,  a  melylyel  Széli  Kálmán  akkori  pénzügy-
minister  ur,  egyedül  a  maga  fiscálitási  nézeteit  
véve  tekintetbe,  és  mellőzve a  jogi  és  közgazda-
sági  szempontokat,  megsértette  a  törvény  tekin-
télyébe  vetett  bizalmat  és  hitet.  A  fennálló  1SG8:  
XVI.  t.  ez.  12.  §-a  értelmében  a  székelyföldi  
lakosoknak  a  kisüstök  használata  két  frt  évi  
átalány  befizetése  mellett  meg  vau  engedve.  

Daczára  annak,  hogy  már  befizették  azt  
az  1878-dik  évre,  szeptember  l-jétől  kezdve  a  
minister  önhatalmúlag  megszüntette  a  jogot,  de  
a  pénzt  nem  adta  vissza.  Á  Székelyföldön  senki  
sem  főz,  különösen  azok,  a  kik  gazdasági  czél-
ból  főznek,  nem  főznek  a  nyári  időben,  midőn  
mezei  munkára  kell  menniük,  hanem  főznek  téli  
időben,  midőn  gabonájuk  van  a  főzésre,  s  igy  
csak  szeptember  után  következett  volna  be  az  
idő, a  midőn  a  székelyek  a  már  megváltott  jogot  
igénybe  vehették  volna.  

Ila  azt  látja  a  nép,  hogy  az  évi  átalány1  

befizetése  daczára  sem gyakorolhatja jogát,  legye-



nck  meggyőződve,  hogy  cz  nem  emeli  a  tör-
vény  iránti  tiszteletet,  mert  azt  mondja  a  nép:  
miért  tiszteljem  én  a  törvényt,  melyet  maga  a  
minister  sem  tisztel,  miért  tiszteljem  a  tulajdon-
jog  alaptörvényeit,  hogyha maga  a  kormány  nem  
tartja  tiszteletben.  

_  A  törvényhozás  szempontjából  én  mindig  
úgy  tudtam,  hogy  ha  egy  törvényben  van  kivé-
tel,  azon  exceptiót  egy  utána következő  törvény-
ben  foglalt  exceptióval,  vagy  nyilvános  nyilatko-
zattal  kell  megszüntetni.  Arra  támaszkodni,  mint  
a  pénzügyminister  ur  teszi,  hogy  az  1878-iki  
törvény  112.  §-a  azon  értelmét,  hogy  mindazon  
törvények  rendelkezései,  a  melyek  és  a  mennyi-
ben  e törvénybe  ütköznek,  e  szakaszszal  határon  
kivül  helyeztetnek,  jelen  esetre  alkalmazni  nem  
lehet. 

Az  1878:  XXTV.  t.  czikkben  foglaltak  az  
186S: XVI.  t.  czikkel  nem  ellenkeznek,  mert  azok  
a  szeszadó  alapját  és  a  kivetés,  behajtás  módo-
zatát  állapítják  meg,  mely  akkor  is  megáll,  ha  a  
székelyek  jogukat  gyakorolják  és  akkor  is,  ha  
nem  élhetnek jogukkal,  tehát  az a későbbi  1878-ki  
törvénynyel  nem  ellenkezik.  

Megvallom,  lehet  a  dolgot  csűrni,  csavarni,  
de  hogy  ha  egy  ügyvéd  járna  el  igy  a  biróság  
előtt,  azt  a  biróság  visszautasítaná,  mert  tudva  
van,  hogy  egy  későbbi  törvény  az  előbbi  tör-
vényt  hatilyon  kívül  helyezi.  

Engedelmet  kérek,  az  államnak  nem  lehet  
czélja,  hogy  valaki  a  törvénynek  más  értelmet  
adjon,  mint  a  miről  szól.  Hogyha  a  kormány  
a  Székelyföldnek  c  régi  időből  származott  jogát  



megszüntetni  akarja,  mert  ez  nem  új, haiem  régi  
jog,  úgy  e  tárgyat  részletesen  kellett  volna  elő-
adnia.  De  ez  nem  történt  és  ez  a  székelyeknek  
félrevezetése  volt,  mert  a  székely  képviselők  nem  
is  sejtették,  hogy  mi  rejlik  ez  adótörvény  §-ában.  
Egy  nagy  vidék  van  tehát  most  jogaitól  meg-
fosztva.  De hát  ütközik-e  a  székelyeknek  pálinka-
főzési  joga  ama  törvénybe,  mely  az  1878-ki  
28-ik  sz.  a.  kiadatott?  Nem.  Ez  tisztin  a  szabad  
szeszfőzés  gyakorlására  vonatkozó  §-ához tartozik. 
Abban  pedig  ellenkezője  nem  foglaltatik  az  
1868  :  XVI.  t.-ez.  12.  íjának,  ezen  törvénynyel  
összeütközésben  a  székelyeknek  joga  nem  áll.  
Tehát  a  minister  ur  rendeletének  azon  indoka,  a  
melyből  kiindul,  hogy  ezen  jog  összeütköznék  
az  1878:  XXVIII.  t.-ezikkel,  teljesen  téves.  —  
T.  ház,  önök  minket  folyton  takarékosságra  inte-
nek,  és  egy  különösen  takarékos,  a  magyar  faj  
közt  egyedül  kereskedelmi  hajlammal  biró  nép-
nél  megteszik  azt,  hogy  megszüntetik  egy jogát, 
mely  jognak  gyakorlása  bizonyos  szeszgyártási  
készülékeket  feltételez.  Pl.  Ud varhely megy ének 
4002  teljesen  berendezett  készüléke  volt.  Ezen  
tőke  ma  majdnem  holt-tőkét  képvisel,  melyet  az  
illetők  nem  használhatnak.  Ha  a  törvényhozás  
meg  akarta  szüntetni  e  jogot,  akkor  úgy  kellett  
volna  intézkedni,  hogy  egy  bizonyos  idői  adjon,  
hogy  az  illetők  elkészíthessék  magukat  arra  a  
bekövetkezhető  állapotra,  és  kazánaikat  és  készü-
lékeiket  lassan  elárúsíthassák.  Méltóztassanak  
megengedni,  az  oly  takarékosság  az  általános  



állóképességet  netu  fokozza,  hogyha  egyes  sze-
gény  embereknek,  kiknek  összes  vagyoni  értékük  
7—800  frt,  50—60  frt  értékük  a  készülékekben  
hasztalanul  hever.  

De  menjünk  a  gazdasági  tekintetre.  A  keres-
kedelmi  minister  ur  hiressé  vált  körrendeletében,  
sőt  itt  a  képviselőházban  is  hangoztatta,  és  azt  
mondta,  tenyésszünk  állatokat.  Ha  a  minister  
ur  megnézi  réteink  arányát  és  összehasonlítani  
méltóztatik  a  Királyfölddel,  látni  fogja,  hogy  ott  
16—20°/o-ot  tesz  á  rétek  mennyisége,  holott  a  
Székelyföldön  sokkal  kevesebbet;  de  e  részben  
biztos  adataink  nincsenek,  és  ott,  a  hol  rétek  
fordulnak  elő,  azok  nagybirtokosok  tulajdonát  
képezik. 

A  havasi  kaszálókról  behordott  takarmány-
nyal  táplálja  marháit  a  székely, mely  takarmány  
kevés  tápot  nyújtó  fűből áll;  szükséges,  hogy az 
a  szeszfőzésből  származó  moslékkal  tápdúsabbá  
tétessék  s  igy  az  állattenyésztés  a Székelyföldön 
ezen  takarmány  tápdúsabbá  tevő  módszer  által  
fejlesztethessék,  s  hogy  Bécs  és Pest  piaczain nem 
jelentéktelen  számban  jelenhessenek  meg  ezután  
is  azon  marhák,  melyek  a  Székelyföldön  vásá-
roltatnak.  De,  t.  ház,  a  takarmány  készítésének  
ezen  módját  megszűnteti  a  kormány  azon  intéz-
kedése,  mely  szerint  kis  tist  sem  használható bár  
füllesztésnél,  mert  a  pénzügyi  közegek  által  azon  
üstök  lepecsételtetvén,  ha  füllesztésnél  használ-
tatnak,  róluk  a  pecsét  leolvad  s  a  tulajdonosok,  
mint  jogtalan  szeszfőzők,  szigorúan  megbüntettet-
nek.  A  készülék  tehát  ily  módon  használatlanul  
kell,  hogy  heverjen.  (Zaj  jobbfelöl.)  
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ÉH  azt  látom,  hogy  a  t.  pénzttgyminister  
ur,  a  ki  enquétére  szorul,  hogy  ezen  kérdéssel  
megismerkedhessék,  akkor,  midőn  én  azt  hiszem,  
tisztán  tárgyilagosan  beszélek  a  kérdésről,  beszél-
get  és  háttal  hallgatja  az  én  előadásomat.  Legye-
nek  meggyőződve, hogy  mi székelyek  tudni fogjuk 
kötelességünket,  tudni  fogunk  arról  gondoskodni,  
hogy  azon  nép,  melynek  jogos  kívánságának  
önök  hátat  fordítanak,  majd  annak  idején  önök-
nek  fordítson  hátat.  (Zajos  helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon.  Gr.  Szapáry  Gyula  pénzügyminister  távo-
zik  a  teremből.)  

Mi  a  népnek  és  nem  magunknak  életbevágó  
érdekeiben  beszélünk  és  akkor,  midőn  a  minister  
azt  mondja,  hogy  ezen  kérdésben  nincsen  tájé-
kozva,  akkor  mondom,  ezen  tájékozás  előtt  hátat  
fordít,  ez  oly  eljárás,  mely  magyarázatra  nem ér-
demes. 

De,  t.  ház,  nemcsak  gazdasági,  nemcsak  
jogi  szempontból  kérem  a  t.  házat,  hogy  mél-
tóztassék  az  Ugrón  Ákos  indítványát  elfogadni,  
hanem  kérem  egészségi  szempontból  is.  Mert,  
t.  ház,  mi  azt  látjuk,  hogy  a  pénzügyi  kormány-
zat  tud  arról  gondoskodni,  hogy  a  szeszadó  be-
hajtassék,  de  nem  gondoskodik  arról,  hogy  mér-
ges  vegyi  anyagokkal  az  erjedés  ne  siettessék  
és  a  vitriol  lelketlen  emberek  által  a  szesz  közé  
ne  kevertessék,  s  ez  által  a  nép  el  ne  csene-
vészedjék,  szervezete  nemzedékről  nemzedékre  
megrontatva,  el  ne  silányodjék.  (Igaz!  Ugy  van! 
a  szélső  balon.)  

T.  ház!  Ügy  látom,  hogy  csak akkor érdek-
lődnek  önök  a  Székelyföld  iránt,  mikor  adót  fizut,  



és  csak  azt  tudják  a  Székelyföldről,  liogy  lakosai  
kivándorolnak.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  bal/dói.  
Ellenmondások  jobb felöl.)  Aztán  olvasnak  fel  
kéréseket,  hallunk  felszólalásokat,  hogy  a  Buko-
vinában  éltí  magyarok,  s  az  oláhországi  csángók  
telepíttessenek  be  a  hazába,  de  arról  elfelejtkez-
nek, hogy a székelyeknek  a  megélhetés  ily  csekély  
módját  és  eszközét  nyújtsák,  mint  milyen  a  kis  
üstökkel  való  pálinkafőzés.  (Igaz!  Ugy  van!  a  
szélső  balon.)  Önök  följajdulnak  arra,  hogy  a  
székelység  Romániába  kivándorol,  de  nem  gon-
dolják  meg,  hogy  hasztalan  a  sok  szép  szó,  ha  
elvonják  azon  módot,  mely  a  népnek  existentiát  
nyújt és lehetetlenné  teszik  neki,  hogy  a  havasos,  
kopár,  terméketlen  földjén  baromtenyésztésből  
fentarthassa  magát.  —  Hiszen  már  erdeik  ki-
pusztultak,  azon  erdők,  melyekből  eddig  család-
jaikat  táplálták,  és  most  még  az  állattenyésztés  
feltéreleitől  is  megfosztják,  hogy  teljesen  képte-
lenek  legyenek  magukat  hegyi,  sziklás  vidékeiken  
fentartani,  a  mint  eddig  másfél  ezred  alatt  fen-
tartották. 

Én  nagyon  kérem  önöket,  gondolják  meg,  
hogy  a  székely  nép  azon  egyetlen  faj,  mely  a  
hazát  sújtotta  annyi  nyomor  és  veszély  között  is  
megtudta  tartani  nemzeti  jellegét  és  most  ez azon 
egyetlen  faj,  mely  elhagyja  hazáját.  Ne foszszák 
meg  e  népet  a  fenmaradás  lehetőségétől,  s  azért  
kérem  a  házat,  méltóztassék  Ugrón  Akos  indít-
ványát  elfogadni.  (Zajos  helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon.  Gr.  Szapáry  Gyula pénzügyminiszter  ismét  
megjelenik  a  teremben.)  



A  szeben-brassói  állami  útról.  
(Márczius  10.  1879.)  

T.  ház!  Az igent, minister ur tévedésben  van.  
Nem az  a  kérdés,  hogy  töröltessék  ezen  útvonal  a  
költségvetésből,  hanem  az,  hogy  a  háznak  1873-
ban  hozott  határozata,  mely  szerint  akkor  a  
Szebentől  Brassóig  vezető  az  állami  utalt  közül  
töröltetett,  végre  valahára  érvénybe  lépjen.  Nincs  
kezemnél  a  73-iki  költségvetés  tárgyalásakor  ez  
iránt  hozott  határozat;  de  biztosan  emlékszem,  
hogy  ezen  útvonal  az  államútak  sorából  törölte-
tett,  és  pedig  azon  egyszerű  okból,  mert  N.-
Szebentől  Brassóig  ezen  út  parallel,  néhol  száz-
ölnyi  távolságra  megy  a  vasút  mellett.  Én  a  
ház  tekintélye  érdekében  állónak  látom,  hogy  
ezen  régibb  határozat  valahára  végrehajtassák  ;  
mert  ha  valami  visszatetsző,  ez  mindenesetre  az,  
hogy  a  háznak  73-ban  hozott  határozata,  mely-
ről  a  minister  úrnak  talán  nincs  tudomása,  mi-
vel  tárczáját  későbben  vette  át ,  végre  nem  
hajtatik. 

Az  építkezések  tovább  történnek  s  a  mult  
éven  is  történt  építés  ezen  vonalon.  Már  pedig,  
hogy  ugyanazon  vidéken  az  állam  tartson  vas-
útat  és  egyszersmind  parallel  kőutat,  a  pénzügyi  
bizottság  az  1873-iki költségvetés  tárgyalása  al-
kalmával  szintén  helytelenítette,  és  a  ház  a  bi-
zottság  ezen  nézetét  magáévá  tévén,  akkor  az  
töröltetett,  mi  nem  foganatosíttatott.  



Kérem  tehát  a  t  minister  urat,  hogy  a  
háznak  régebbi  határozatát  ez  útvonalra  nézve  
alkalmazza. 

A  szegedi  vész  után.  
(Márczius  19.  1879.)  

T.  ház!  Csak  rövid  időre  kiváuom  a  t.  ház  
figyelmét  igénybe  venni.  Nem  akarok  a  dolog  
érdemére  kiterjeszkedni,  hanem  egyszerűen  csak  
Molnár  Aladár  t.  képviselőtársam  iudí  ványát  
óhajtom  támogatni,  mert  az  általa  felhozott  ér-
veket  legkevésbé  sem  látom  megczáfolva.  

Ilyen  szerencsétlenség  körül,  t.  ház,  kell,  
hogy  valami  hiba  követtetctt  el  és  hogy  valaki  
hibás  volt  legyen,  és  én  azt  tapasztaltam,  hogy  
mióta  parlamentáris  rendszer  fennáll,  a  képviselő-
ház  soha  sem  intézkedett  arról,  hogy  a  hiba  ki-
derittessék  s  a  hibás  megbüntettessék.  Itt  azon  
eset  fordul  elő,  hogy  egy  részről  a  városi  ha-
tóság  vádolja  a  kormánybiztost,  másrészről  pe-
dig  a  kormánybiztos  vádolja  a  városi  hatóságot.  
Nem  azt  veszem  én, t.  ház,  hogy  mit  beszélnek  a  
közgyűlésen  udvariasságból,  hanem  veszem  azt,  
a  mi  országszerte  híreszteltetik  s  mit hallani  Sze-
gednek  azon  lakói  közt,  kik  Szeged  városában  
most  is  laknak.  Én  magának  a  kormánybiztos-
nak,  magának  a  városi  hatóságnak  érdekében  
szükségesnek  látom,  hogy  vizsgálat  indittassék  
meg.  Mert,  t.  ház,  ha  van  valami  hiba,  egyik  
legnagyobb  hiba  az,  hogy  mi  kormánybiztost  



küldöttünk  ki,  minden  orgánum  és  segítség  nél-
kül.  Igy  példiiul  aligha  Szeged  szerencsétlensége  
legalább  részben  abból  nem  származik,  bogy  
maga  a  kormánybiztos  megbízható  egyénekre,  
lelkiismeretes,  pontos  végrehajtó  közegekre  nem  
támaszkodhatott.  (Helyeslés  jobbfelöl.)  

Én  nem  akarom  Lukács  kormánybiztost  
gáncsolni,  nem  hallottam  lelkiismeret  vagy  te-
vékenység  hiányáról  directe  váddal  illettetni;  
a  azért  szükségesnek  tartom,  hogy  saját  becsü-
lete  érdekében  ejtessék  meg a  vizsgálat,  azon  ok-
ból  hogy  tisztáztassék,  kik  voltak  azok,  a  kik  
a  felebbvalók  parancsainak  nem  engedelmesked-
tek,  a  kik  az  engedelmességet  egyáltalában  meg-
tagadták  ;  mert  igen is tudomásom  van  arról,  hogy 
midőn  egy  szekeret  kellett  requirálni,  maga  a  
városi  hatóság  sem  volt  képes  azt  előállítani.  
(Helyeslések.)  Én  mindezeknél  fogva,  kérem  a  t.  
házat,  méltóztassék  Molnár  Aladár  t.  képviselő-
társamnak  a  vizsgálatra  vonatkozó  indítványát  
elfogadni,  elfogadni  a parlamentáris  eljárás  szem-
pontjából  is,  mert  a  parlament  van  hivatva  az  
ellenőrzésre,  az ellenőrzés  pedig  csak  ily  vizsgá-
lat  megejtése  utján  gyakorolható.  De  másfelől  a  
közmorál  szempontjából  is  szükséges  ezen  indít-
vány  elfogadása;  hogy  már  egyszer  mutassuk  
meg  az  országnak,  hogy  a  képviselőháznak  van  
akarata  a  hibát  kideríteni  s  a  hibást  megbün-
tetni.  Hogy  ez  minél  gyorsabban  s  minél  hatá-
lyosabban  megtörténhessék,  ajánlom  a  Molnár  
Aladár  t.  képviselőtársam  határozati  javaslatát  
elfogadásra. 



Az  erdélyi  kath.  autonomia  érdekében.  
{Márczius  19.  1879.)  

Tisztelt  képviselőház!  Ezen  pontnál  kény-
telen  vagyok  felszólalni.  Erdélyben  a  katholikus  
status  külön  autonomikus  szervezettel  bir,  a  
mely  különös  szervezet  következtében  igazgató-
tanácsa  van,  az  ösztöndíjakat  és  egyéb  tanul-
mányi  alapokat  ezen  igazgató-tanics  kezeli  az  
erdélyi  részekben.  Ezen  igazgató-tanács  felelös-
séggel  tartozik  az  autonomikus  közgyűlésnek.  
1874-ben  történt  az,  hogy  az  autoaomiai  köz-
gyűlés  egy  statútumot  dolgozott  ki,  melyben  ugy  
a  közgyűlésnek,  mint  az  igazgató-tanácsnak  szer-
vezete  felelőssége  és  felelőssígre  vo.ihatásának  
módja  megállapittatott.  Ezen  javaslat  elfogad-
tatott,  s  egyedül  csak  az  egyház  feje,  az  erdélyi  
megyés  püspök  által  elleneztetett,  és  megerősítés  
végett  a  vallás-  és  közoktatási  ministeriumhoz  
felterjesztetett.  És  csodák  csodája,  vallás- és köz-
oktatásügyi  minister  ur  nem  tartotta  szükséges-
nek,  hogy  organicus  alapszervezettel  bírjon  
e  testület,  hogy  a  felelősség  szabályai  meg-
állapittassanak,  nem erősítette meg e  határozatokat,  
hanem  helyet adván a megyés  püspök  kifogásainak  
és  az autonomikus gyűlés hat írozatainak  diczára, a 
határozatot  megsemmisítette.  Ezen  szabályokban  
foglaltatik  az,  hogy  a  megyés  püspök,  vagy a  
világi  elnök  minden  évben  tartozik  összehívni  az  
autonomicus  gyűlést.  1878  ra  az  autonomicus  



gyűlés  nem  hivatott  össze,  és  mivel  nem  hivatott  
össze,  az  ösztöndíjakat  és  tanulmányi  alapokat  
az  erdélyi részekben kezelő  igazgató-tanács  számot  
nem  adott,  nem  adhatott,  mert  nem  volt  kinek.  
Sőt  azon  anomalia  áll  most  fenn,  hogy  az  igaz-
gató-tanács  tagjainak  egy  harmadrésze  az  1878.  
év  végével  kiesvén,  azok  helyei,  mivel  közgyűlés  
nem  tartatott,  be  nem  töltettek,  és  e  miatt  az  
ösztöndíjak  kiosztását  oly  igazgató-tanács  kezeli,  
melyben  a  résztvevők  egy  harmada  semmi jogo-
sultsággal  nem  bir,  hogy  helyét  elfoglalja.  Fel-
kérem  a  minister  urat,  hogy  ezen  bajt,  ezen  
visszaélést  orvosolni  méltóztassék,  mert  azt  
lehetetlen  eltűrni,  hogy  a  mi  alapítványi  tőkéink-
ből  uradalmak  vásároltatnak,  az  uradalmakban  
gazdaságot  folytatnak  és  minderről  senkinek  
számot  nem  adnak.  És  nem  tartom  helyesnek,  
hogy  az  ösztöndíjak  kiosztását  oly  bizottság  
eszközölje,  melynek  egy  harmada  a  helyek  
elfoglalására  jogosítva  nincs.  Kérem  a  minister  
urat,  hogy  ezen  visszaélést  megszüntetendő,  oda  
hatni  méltóztassék,  hogy  a közgyűlés  minél elébb 
összehivassék,  és  a  számadást  az  igazgató-tanács  
minél  elébb  letegye.  (Helyeslés  a  szélső  balon.)  

Egyházi  segélyekről.  
(Márczius  20.  1879.)  

T  ház!  Ha  az  állam  jelentékeny  összege-
ket  áldoz  és  fordít  valamely  czélra,  azt  hiszem,  
szükséges,  hogy  ezen összegek  ne  az  állam  czél-



jaival  ellenkező'  czélokra  használtassanak  föl.  
(Igaz!  Ugy  van  a  szélső  balon.)  Ezen  czím  alatt,  
t.  ház,  az  egyházi  felekezeteknek  jelentékeny  
összegek  adatnak  segélyül,  különösen  a  görög  
szertartású  két  egyháznak  289,000  frt,  s  ezen  
segélyösszegeket  azon  felekezetek  püspökei  oszt-
ják  ki  saját  papjaik  és lelkészeik  között,  vagyis  
azon  püspökök  jutalmazzák  a  magyar állam  esz-
méje  ellen  küzdő  embereket  az  állam  által  ren-
delkezésükre  bocsátott  összegekkel.  

Épen  most, t.  ház,  midőn  tapasztaljuk,  hogy  
mily  erélylyel,  mily  túlzással  lépnek  föl  ezen  
emberek  oly  ténynyel  szemben,  milyen  a  magyar  
nyelvnek  az  iskolákba  való  kötelező  behozatala,  
szükséges,  hogy  az  állam  elővigyázattal  legyen  
és  engedélyezze  ugyanezen  összegeket,  hanem  
egyszersmind  saját  közegei  által  osztassa  ki,  
hogy  azok  ne  fordíttathassanak  az  állam  és  az  
állam  eszméje  ellen,  hanem  a  vallási  czélok  elő-
mozdítására.  (Zajos  helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

Vagy  itt  van  p.  o.  a  2.  rovat  alatt:  Az  
ágostai  hitv.  egyháznak  előirányozva  34,200 frt. 
Ebből,  a  mint  tudom,  16,900  frt  az  erdélyi  
ágostai  hitv.  püspöknek  adatik  át,  vagyis  egy  
oly  felekezet  segélyezésére  fordittatik,  mely  fe-
lekezetnek  papjai  egészben  véve  kétszer-három-
szor  jobban  vannak  javadalmazva  a  tized  kár-
pótlásnak  botrányos  mérvben  és  sietséggel  tör-
tént  kiutalása  által,  mint  bármely  más  felekezet  
papjai.  Jelenleg  p.  o.  átadatik  Teutsch  superin-
tendens  úrnak  ez  a  16,000  frt,  talán  épen  azért,  
hogy  ő  maga  organumai  által  a  legmagyarállam-
ellenesebb  eszméket  és  tanokat  terjesztesse  úgy,  



hogy  bárhol  találkozzunk  is  az  erdélyi  ágostai  
hitv.  egyházzal,  azt tapasztaljuk,  hogy  azok,  kik  
magyar  ajkúak,  s  mint  ilyenek  az  ágostai  hit-
valláshoz  tartoznak,  a  legnagyobb  önkény  alatt  
nyögnek,  s  a  nem  magyar  ágostai  papok  zárt  
Borban  küzdenek  a  magyar  állam  eszméje  ellen.  
(Zajos  helyeslés a  szélső  baloldalon.)  

Én  tehát  ismétlem,  nem  akarom  megvonni  
a  segélyt  a  vallásfelekezetektől,  hanem  azt  kívá-
nom,  hogy  az  állam  azon  segélyek  kiosztását  
saját  közegei  által  teljesíttesse;  mert  akkor,  re-
ménylem,  hogy  azon  segélyösszegek  nem  azok  
jutalmazására  fognak  fordíttatni,  kik  az  állam  és  
az  állam  eszméje  ellen  küzdenek.  (Helyeslés  a  
szélső  balon.)  Én  különben igen  óhajtanám,  hogy  
a  16,000  frt  arra  fordíttatnék,  hogy ágostai  ma-
gyar  Buperintendentia  álliitassék  fel  Erdélyben.  
(Élénk  helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

írásbeli  indítványt  nem  teszek,  de  remény-
lem,  hogy  felszólalásom  által  a  kormány  indít-
tatva  érzendi  magát,  és  a  valódi  segélyezés  czéljá-
ból  ezen  öszszegek  kiosztását  saját organumai  ke-
zébe  teszi  le.  (Elénk  helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

A honvédségről.  
(Márcíius  S2-én  1879.)  

Tisztelt  képviselőház!  Az  előttem  szólott  
t  minister  ur  azt  mondotta,  hogy  az  önálló  had-
sereg  terére  Thaly  képviselőtársamat  követni  nem  



fogja.  Éu  azon  gondolatban  éltem  és  vagyok,  
hogy  a  honvédség  intézmény,  mint  épen  azon  
intézmény,  melynél  a  keret-rendszert  legna-
gyobb  mértékben  lehet  alkalmazni,  a  közös  
hadseregre  beolvasztólag  fog  hatni,  a  nemzeti  
hadsereg  eszméjének megvalósítására,  melyet  min-
denki  tisztel  és  nagyrabecsül,  fog  szolgálni  
és  azért  a  honvédelmi  minister  ur  önérzetétől  
elvárom,  hogy  törekvése  legyen  a  honvédelmi  
institutiót  a  tökély  azon  fokára  emelni,  hogy  
bemutathassa,  miszerint  csekélyebb  költségen  
lehet  jó  katonát  ugy  kiállítani,  mint  a  sokkal  
több  költséggel  fenntartott  közös  hadseregben.  
Épen  ezért  igen  sajnálom,  hogy  a  honvédelmi  
minister  ur  ugy  nyilatkozott,  hogy  a  magyar  
hadsereg  terére  a  t.  képviselő  ur  törekvéseit  
követni  nem  fogja.  

A  t.  minister  ur  azt  vetette  szemünkre,  
hogy  nem  várta  a  támadást  épen  ezen  oldalról,  
különösen  a  germanisatió  tekintetében  és  Thaly  
Kálmán  t.  képviselőtársamnak  jóakaratát  vonta  
kétségbe.  Legyen  meggyőződve,  hogy  mi  azért  
őrködünk  oly  féltékenységgel  a  honvédség  felett,  
mert  mi  azt  a  nemzetre  becsesnek,  drágának  
tartjuk;  drágának  nem  azért,  mert  sokba  kerül,  
hanem  azért,  mert  sokat- várunk  t'íle  a  jövőben.  
És  a  jó  birálat  sohasem  árt  egy  institutiónak,  
sőt  annak  fejlődését  előre  segíti.  A  honvédség-
nél  mutatkozott  hibák  és  hiányok  egyedül  annak  
köszönhetők,  hogy  bizonyos  körökben  támadott  
áramlattal  szemben  a  honvédségi  intézmény  át-
alakításának  kellő  támogatása,  eléggé  erélyes  
ápolása  nem tapasztaltatván,  nem ellensúlyoztatott, 



tott  s  már  évek  óta  a  honvédelmi  költségvetés  
majdnem  birálat  nélkül  fogadtatott  el.  

T.  ház!  Én  a  honvédelmi  intézmény  fejlő-
dését  két  időszakra  osztom:  megalkotásától  
1873-ig,  és  a  másik  1873-tól  az  újabb  időig.  
Megalkotásától  1873-ig  terjedt  idő  alatt  elisme-
rem,  jó  irányban  haladtak,  t.  i.  a  Ludovica-aka-
démia  felállíttatott,  melyben  az  akkor  kiképzett  
egyének  a  tiszti  előléptetésben  soronkívüliséget  
nyertek,  tehát  mintegy  vezérkari  kiképzés  ter-
mészetével  biró  kiképzést  nyertek.  Felállíttattak  
a  szórlövegek,  a  melyek  ugy  mutattattak  be,  
hogy  ezek  fogják  képezni  azon  gyakorlati  esz-
közt,  melyen  majd  a  honvédségnek  adandó tüzér-
ség  fog  kiképeztetni.  Továbbá  a  honvédség  
zászlóaljakba, dandárokra  soroztatott  önálló szám-
mal,  s  ezek  jogot  adtak  hinni,  hogy  a  hadi  szol-
gálat  alkalmával  hadtestekre  osztva  a honvédség, 
önálló  működése  által  fenntartani  fogja  a  magyar  
katonai  dicsőséget,  s  ezután  is  ugy,  mint  eddig,  
a  világ  előtt  tiszteltté  fogja  tenni  azt.  

A  honvédség  keretében  létező  és  kiképzé-
süket  ott  nyert  tisztek  nagyobb  mértékben  lép-
tettettek  elő,  s  a  közös  hadseregből  csekélyebb  
számmal  vétettettek  át  a  tisztek.  Akkor  a  soro-
zásnál  nagyszámú  ujoncz  soroztatott  a  honvéd-
ségbe. 

Ma  ezeknek  ellenkezője  áll.  1874  után,  
körülbelül,  mióta  az  adlatusság  a  honvéd  fő-
parancsnokságnál  felállíttatott,  czélzatosan,  ön-
tudatosan,  leplezetten,  de  épen  azért  annál  veszé-
lyesebben,  a  reactió  iránya  lépett  életbe.  

Először  a  szórlövegek,  mint  hasztalanok,  



meg  lettek  szüntetve,  a szórlövegosztályok  szin-
tén  megszüntettettek  és  egész  felszerelvényük  a  
raktárakban  nagy  költségen  őriztetnek.  A  szór-
lövegek  helyébe  az  ágyuk  nem  hozattak  be,  
melyeket azon  legénység,  már  begyakorolva lévén, 
kezelni  birt  volna,  és  azon  legények,  a  kik  
Magyarországból  besoroztatva,  a  közös  hadsereg  
tüzér  ezredeiből  kikerülnek,  amazokkal  együtt  
egy jelentékeny tüzértestületet  lettek volna képesek 
megalkotni. 

A  Ludovika-akadémiai  kiképeztetés  elvesz-
tette  azon jellegét,  hogy soron  kivüli  előmenetelre  
jogot  nyújtson.  Ugy  látszik,  ez  előképző  iskola  
akar  lenni,  a  mely  előképzést  azután,  ha  valaki  
folytatni  akarja,  annak  Bécsbe  kell  menni  a  
Kriegsschulba. 

En  elismerem,  hogy  nem  kell  abban  válo-
gatni,  hol  kapjuk  a  katonai  kiképzést,  el  lehet  
menni  a  bécsi  Kriegsschulba  is,  mert  azon  hős  
honvédtábornokok,  kik  vitézségökkel  fényt  és  
tiszteletet  szereztek  a  honvéd  névnek,  szintén  a  
bécsi  Kriegsschulban  nyerték  kiképzésöket.  De  
nem  fogadhatom  el  a  minister  urnák  azon  okos-
kodását,  hogy  Berlinbe,  vagy  Saint-Cyrbe  nem  
küldheti  őket,  mert  az  ottani  hadseregek  más-
képen  vannak  organisálva.  Egy  vezérkari  tiszt-
nek  a  hadvezetés  tudományát  kell  megtanulnia,  
és  a  ki  hadat  akar  vezetni,  azt  nem  szabad  a  
seregek  különböző  tagozásának  zavarba  hoznia.  
Minden  eshetőségre  készen  kell  lenni,  és  igy  
szükséges,  hogy  a  különböző  országok  taninté-
zeteiben  tisztjeink  kiképzést  nyerjenek.  Ezzel  
szemben  némelyek  fejőket  rázzák,  de  azok  nem  



tudják,  hogy  a  porosz táborkari  tisztek  kiképzése  
azon  alapul,  hogy  őket  húzamosabb  időre  kül-
földi  hadseregekhez  küldik  gyakorlatra.  A  kül-
földön  lépten-nyomon  találkozunk  porosz, franczia, 
angol,  sőt  amerikai  tisztekkel,  kiket  saját  kor-
mányuk  azért  küldött  oda.  hogy  idegen  had-
seregekben  szolgálván,  saját  tanulmányaikat  foly-
tassák. 

A  sorozásoknál  újabb  időben  a  közös  had-
sereg  úgy  jár  el,  hogy  minden  katonai  szolgá-
latra  képesített  egyént  saját  szolgálatára  foglal  
le,  a  minek  következése  az,  hogy  néhol  a  hon-
védségbe  újoncz  épen  semmi,  vagy  csak  egy-
kettő  jut.  A  póttartalékosok  intézménye  fel-
emészti  mindazon  egyéneket,  kik  a  besorozáskor  
katonai  szolgálatra  képesek  lennének.  

Mi  ebben  a  tendentia?  Az,  hogy  a  honvéd-
ségből  kijővén  azok,  kik  az  első  időben,  t.  i.  
1869-től  1873-ig  besoroztattak,  csak  azokból  
álljon  a  honvédség,  kik  a  közös  hadseregben  
kitöltött  10  év  után  lépnek  oda  át,  és  megszűn-
jék  a  honvédség  oly  nagy  terjedelmet  és  erőt  
mutatni  fel,  mint  eddig,  hanem  legyen  egyszerűen,  
mint  Lajthán  túl,  a  veteránok  Landwebrje.  

Azt  mondja  a  t.  minister  ur,  hogy  a  dan-
dárok-  és  hadosztályokra  beosztása  a honvédség-
nek  igen  helyes.  Senkisem  vonja  ezt  kétségbe.  
De  miért  nem  folytatták  a  beosztást,  miért  nem  
osztották  be  hadtestekbe?  Vagy  azt  hiszi  a  tiszt,  
minister  ur,  hogy  a  ki  katonai  ismeretekkel  
bir,  komolyan  veheti  azt  a  beosztást  műszaki  és  
távirdai  osztályok,  élelmezési  oszlop,  hadszervonat  
és  tltzérBég  nélkül?  Ezek  nélkül  hadosztálytör-



zsöt  képzelni  lehet,  de  katonai  szolgálatot  tenni  
az  olyan  hadsereg,  mely  ezen  csapatokkal  nem  
bir,  nem  lesz  képes.  Az  ilyen  hadsereg  olyan  
emberhez  hasonlít,  kinek  ökle  van,  de  nincs  feje.  

Azt  mondja  a  t.  minister  ur,  hogy  azért  
van  a  honvédség  beosztva  a  közös  hadsereg  kere-
tébe,  mert  onnan  fogjuk  kapni  az  említett  csapa-
tokat.  Ez,  t.  ház,  ámítás.  A  közös  hadseregben  
van  13  hadtest,  5  lovas  divisio  és  13  tüzérezred.  
Már  most  vájjon  az  újabb  hadviselés  eredményei  
szerint  minden  hadtesthez  legalább  egy  tüzér-
ezred  kell.  Ha  a  13  tüzérezredet  beosztjuk  a  13  
hadtesthez,  az  5  lovas  divisio  részére  már  nem  
marad  tüzérség,  hogyha  még  maradna  is  föl  
valami  a  várakban  hagyandó  kirohanások  teljesí-
tésére :  a  kirohanási  tüzérség,  miből  fog  állani  az  
egyes  nagyobb  védelmi  vonalokon  elhelyezendő  
tábori  tüzérség ?  Ezekre  mind  nincs  felelet,  hanem 
egyszerűen  az  a  válasz,  hogy  majd  a  közös  had-
seregből  fog  kapni,  azon  hadseregből,  mely  maga  
sem  rendelkezik  kellő  számban  ily  tüzérséggel  
és  műszaki  csapatokkal.  A  minister  ur  nagyon  
különösnek  találja  ezt  és  azt  hiszi,  hogy  Thaly  
képviselőtársam  azért  említette  föl  a  dandárok  
számozását,  mert  a  számban  talál  valamit.  Nem  
ebben  van  a  dolog  lényege,  t.  ház,  hanem  abban,  
hogy  ily  dandárok  beosztatván  a  közös  hadsereg  
keretébe,  megszűnnek  önállóan  működni.  Vívhat-
nak  ki  azok  csatát,  de  sohasem  fogják  elmond-
hatni,  bármennyit  vérzettek  legyen,  hogy  ezen  
csatát  a  honvédek  nyerték,  a  győzelmet  ők  arat-
ták.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  SŐt  
többet  mondok.  A rivalizálás  szelleme,  mely,  hogy  



ha  a  honvédség  külön  van  szervezve,  a  hadsereg  
és  honvédség  köztt  fejleszti  a  harczképességet  
és  biztosítékot  nyújt  a  diadalra  a  csatamezőn,  
ugyanazon  rivalizálás  honvéd  és  közös  hadsereg-
beli  között  épen  az  ellenkezőnek  lesz  szülőoka,  
az  egymást  meg  nem  értésnek  lesz  magva. (Igaz! 
Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

T.  ház!  A magyar  nemzet  nem  azért  áldozza  
millióit, hogy  a  közös  hadsereg  hadtesteibe  igtat-
tassanak  be  az  ő  gyermekei,  nem  azért  hozza  a  
nagy  áldozatokat,  hogy  felelősség  nélküli  vezérek  
alatt,  felelősség  nélküli  tábornokok  által  vezé-
nyeltessenek.  (Ellenmondás  jobbjelöl.)  Engedelmet  
kérek,  ismétlem,  felelősség  nélküli  tábornokok  
által  vezényeltessenek  ugy,  hogy  talán  kiszámí-
tással  és  szándékosan  is  elvérzésnek  tétessenek  
ki.  (Zajos  helyeslés  a  szélső  balon;  ellenmondás  
jobbfclÖl.)  Azért  mondom,  hogy  felelősség  nélkü-
liek,  mert  a  honvédelmi  minister  a  honvéd-tábor-
nokok  eljárásáért  felelni  fog,  s  azokat  felelősségre  
tudja  vonni  ő,  és  általa  mi;  de  mi  a  közös  liad-
ügyminister  ellen  a  parlamentaris  felelősség  elvét  
nem  érvényesíthetjük,  s  igy  azt,  ha  valamelyik  
tábornok  tudatlanul  vagy  roszakarattal  vezérelte  
a  csapatokat,  büntetni  nem  vagyunk  képesek,  a  
mit  bizonyít  az,  hogy  a  legutóbbi  dicsőséges  
boszniai  hadjáratnál  elkövetett  tudatlanság,  okta-
lanságért  senkisem  vonatott  és  vonathatott  felelős-
ségre.  (Zajos  helyeslés a  szélső  baluldalon;  ellen-
mondás,  mozgás a  jobboldalon.)  

A  germanisatióra  vonatkozólag  azt  mondotta  
a  honvédelmi  miuister  ur,  hogy  a  honvédtisztek-
nek  magyarul  kell  jelenteniök,  és  nem  tűrik  meg,  



hogy  németül  jelentsenek.  Példára  hivatkozom.  
(Halljuk!  a  szélső baloldalon.)  A  kassai  hadgya-
korlatnál,  midőn  az  a  hires  toast  mondatott,  Má-
riássy  tábornok  németül  jelentett,  és  ő  Felsége  
mégis  magyarul  válaszolt.  Ugyanez  a  tábornok  
az,  kiről  köztudomású  dolog,  hogy  midőn  egy  
bált  rendező  ifjúsági  küldöttség  elment  hozzá  és  
meghívta,  mint  magyar  honvédtábornokot,  mért  
hogy  nem  osztrák  császári  királyi  tábornoknak  
czímezte,  durva  módon  elutasította.  (Közbeszólás  
a  szélső  baloldalon:  Gyalázat!  Mozgás  a jobbolda-
lon.)  Tiszt,  ház,  ez  —  ismétlem  —  köztudomású  
dolog,  és  igen  sajnos,  hogy  ez  ellen  a  nemzet  
nem  orvoslást  keres,  hanem  a  tunyaság  egy  bizo-
nyos  nemével  eltűri.  

Vájjon  nem  egyik  módja-e  az  a  germanisa-
tiónak,  hogy  az  utóbbi  időben  a  honvédséghez  
tömegesen  vétetnek  át  a  közös  hadseregből  azon  
tisztek,  kik  nemcsak  azért  tartózkodással  foga-
dandók,  mert  a  német  hadsereg  szellemében,  
annak  nemcsak  német  nyelvében  való  kiképoz-
tetésük  miatt  idegen  elemet  képeznek,  hanem  
alkotmányellenes  tendentiákkal  biró  természetéről  
ismeretes  testületből  oly  tömegesen  helyeztetnek  
át,  hogy  a  honvédségben kiképzést  nyert  tisztek-
nek  az  előmenetelt  nagyon  lassúvá  tették,  sőt  
egy  bizonyos  időre  meg  is  akasztották.  (Igaz!  
Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Az  őrnagyokról  azt  mondja  a  minister  ur,  
hogy  igaz,  hogy  németül  kell,  hogy tudjanak,  a  
felsőbbekkel  való  érintkezés  miatt.  De  hát  miért  
kell  a  magyar  őrnagyoknak  németül  tudniok,  
hiszen  a  közös  hadseregbeli  szabályzat  szerint  

Ujrutt  űdlnir 



minden  magyar  ezredben  szolgáló  tisztnek  tudnia  
kell  a  magyar  nyelvet.  A  magyar  nyelvet  csak  
az  tudja,  a  ki  magyar  ezredeknél  szolgált,  vet-
hetik  ellen,  s  mivel  vannak  más  nyelvű  ezredek  
is  a  közös  hadseregben.  De  mivel  nincs  congre-
tual  előléptetés  a  magyar  ezredekben,  az  általá-
nos  előléptetés  rendén  minden  tiszt  szolgál  egy  
pár  évet  magyar  ezredben,  tehát  tudnia  kell  
annyit  magyarul,  hogy  a  beadott  jelentést  meg-
értsék. 

De,  t.  ház,  én  a  honvédséget  oly  intézmény-
nek  tartom,  melynek  fejlődésében  nem  szabad  
megállásnak  bekövetkeznie,  hanem  a  mint  meg  
van  a  teste,  ahhoz  meg  kell  adni  a  kezeket  s  
azon  tagokat,  a  melyek  önálló  működésre  képe-
sítik.  Ezt  pedig  csak  ugy  érhetjük  el,  hogy  ha  a  
honvédségnek  tüzérségi,  műszaki  csapatai  és  egy-
általában  speciális  csapatai  lesznek,  és  mivel  
akkor  fog  hatni  azon  olvasztó  erővel,  melylyel  
hatnia  kell,  hogy  t.  i.  a  költségeseu  és  hosszabb  
szolgálati  idővel  biró  közös  hadsereg  szolgálati  
idejét  lassankint  leszállítváu,  rövidebb  szolgálati  
idejű  hadsereggé  alakittassék  ez  át,  azért  meg-
szavazom  a  honvédelmi költségvetést.  Csupán  csak  
azt  óhajtom,  hogy  a  honvédelmi  minister  ur  az  
itt  elhangzott  észrevételeket  figyelemben  tartva,  
igyekezzék  a  honvédség  szellemét  oda  emelni,  
hogy  az  iránt  mindnyájan  teljes elismeréssel  adóz-
hassunk  ép  ugy,  mint  a  technikai  téren  tapasztalt  
eredmények  iránt  adózunk.  (Helyeslés  a  szélső  
balon.) 



A  v é d e r ő r ő l .  

(November  21.  1S79.)  

Tisztelt  képviselőház!  Az  1868.  évi  XL.  
t.  ez.  azon  intézkedése  a  kormány  által  nem  
tartatott  meg,  hogy  a  tíz  év  leforgása  után  a  
véderőről  szóló  törvény  revisió  alá  vétessék.  A  
mult  évben  egy  évi  meghosazabítást  kért  a  kor-
mány  és  midőn  ezt  a  t.  ház  megadta,  azt  kellett  
hinni,  hogy  a  kormány  tisztában  van  a  kérdések  
iránt  úgy  magával,  mint  közös  hadllgyminister  
társával  és  azért  kérte  ezen  egy  évet,  hogy  ezen  
idő  alatt  bizonyosan  be  fogja  terjeszteni  javas-
latát. 

Én  már  a  hanyagság  vádját  akartam  emelni  
a  t.  minister  ur  ellen,  vagy  azt  akartam  vádul  
emelni,  hogy  talán  nem  akarták  a  törvényhozás  
rendelkezését  foganatosítani  és  annak  eleget  tenni  
már  csak  azért  is,  hogy  megmutassák,  hogy  a  
a  hadügyi  kormányzat  az,  a  mely  a  parlament  
tekintélyének  nem  mindenben  veti  alá  magát.  
A  minister  ur  előbbi  nyilatkozata  meggyőzött  
engem  arról,  hogy  sem  hanyagság,  sem  nem  a  
nem akarás,  hanem egyszerűen ajelen közös  ügyes  
rendszerből  következik  a  nagy  hátrányos  baj.  
Ugyanis  a  minister  ur  azt  mondja,  hogy  a  tíz  
év  után,  a  mely  meg  volt  rendelve,  még  egy  év  
hozzáadatott  és  ezen  egy  év  alatt  a  minister  ur  
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és  a  közös  hadügyminister  nem  tudott  ezen  kér-
désre  nézve  egyetértésre  jutni.  Azon  rendszer,  a  
hol  magok  a  kormányférfiak  ilyen  huzamos  idő  
alatt  ezen  fontos  kérdések  felett  nem tudnak  meg-
állapodásra  jutni,  ezen  rendszert  az  ilyen  nyilat-
kozat  határozottan  elitéli.  (Helyeslés  a szélső  bal-
felöl.)  Azt  mondja  a  minister  ur,  nem  lehetett  
várni  ezen  törvényjavaslatnak  beterjesztésével,  
mert  még  a  másikkal  nem  készülhetett  el  és  ezt  
mondja  indokául  annak,  hogy  tíz  évre  állapíttas-
sák  meg  a  hadilétszám.  Tavai  egy  évre  kérték  
a  meghoszabbítást  és ugyanazon  indokokkal  támo-
gatták  a  kívánságot,  mint  az  idén  és  ha  nem  
lehetett  várni  és  ha  igaz,  a  mint  a  t.  minister  
ur  mondja,  hogy  csak  hetek  választják  el  a  házat  
azon  szerencsétől,  hogy  a  revisióval  foglalkoz-
zék,  akkor  kérdem,  hogy  ezen  hetekre  való  
akadályt,  miért  nem lehetett legyőzni;  és  hanem  
lehetett  legyőzni,  miért  nem  kéretett  a  létszám  
megállapítása  ismét  csak  egy  évre,  mint kéretett 
a  mult  évben ?  Mert  azok  az  okok,  a  mik  állot-
tak  a  mult  évben,  állanak  ma  is, sőt még  inkább,  
mert  a  mult  évben  Bosznia  occupatiója  előtt  
állottunk,  tehát  egy  feladat  előtt,  a  melynek  
megoldása  után  sokkal  nyugodtabb  viszonyok  
között  állhat  a  közös  hadsereg,  sőt  mi  is,  mint  
ezelőtt  egy  évvel.  (Helyeslés  a  szélső  balfelöl.)  

Én  azt  látom,  hogy  a  minister  ur  neheztel  
azért,  hogy  ígéretében  kételkedünk.  Mi  megszok-
tuk,  hogy  az  ilyen  nagy  és  fontos  kérdéseket  
nem  egészökben  hozzák  megoldás  végett  a  
ház  elé,  hanem  szétszedik  részleteire  előbb  és az 
egyik  részlet  megállapítására  támaszkodva,  abból  



azután  kivonják  a  következtetést,  a  melyek  
előtt  kívánják,  hogy  a  parlament  meghajolják.  
(Igaz!  Ugy  van!  a szélső  baloldalon.)  És  én  abban,  
hogy  a  hadi  létszám  megállapítása  külön  terjesz-
tetik  elő  a  revisiótól  a  stabilitás  nevében,  egy  
elfogadható  indokot  sem látok,  mert  én azt  hiszem,  
hogy  a  törvény,  midőn  a  10  évi  revisiót  elren-
delte,  azt  azért  tette,  hogy  a  10  év  alatt  felme-
rülő  hiányokat  a  törvényben  tapasztalván,  a  10  
év  folyama  alatt  azon  hiányok  helyrepótoltassa-
uak.  S  ha  abban  téves  intézkedések  fordulnak  
elő, azon téves  intézkedések  kitörültessenek,  vagyis 
a  törvény  fenntartotta  a  parlamentnek  revisió jogát 
a  haladásért.  Mi pedig  most  elfogadjuk  10  évre  a  
hadi  létszám  megállapítását,  akkor,  midőn  revi-
siónk  nem  lehet  egyéb,  mint  a  revisió  hátra-
maradás  kedvéért,  mert  akkor  nem  lesz  módunk  
u  10  alatt  szerzett  tapasztalatunk  egész  súlyát  
fesztelenül  mérlegbe  vetve,  érvényesíteni.  A  sta-
bilitás  nem  annyira  fontos  a  hadsereg  szervezé-
sénél, mint annak fejlődése  és fejlesztési  képessége  
tekintetében. 

A  stabilitás  nevében  tartották  meg  Nagy  
Frigyes  korából  Poroszországban  a  hadsereg  
szervezetét  egészen Jenáig,  a  mikor annak  haszna-
vehetetlensége  bebizonyult.  A  stabilitás  nevében  
tartották  meg  a  szervezetet  a  mi  kormányunkon  
levő  férfiak  akkor  is,  mikor  1864-ben,  a  mi had-
seregünk  a  porosz  hadsereggel  szemközt  állván,  
nemcsak  theoriában,  hanem  gyakorlatban  is  
megismerhették  a  poroszországi  hadsereg  előnyeit  
s  csak  akkor,  mikor  ezen  porosz  hadsereg  által  
megverettek,  akkor  látták  szükségét  annak,  hogy  



ezen  stabilitásból  kiocsudva,  a  reformokat  behoz-
zák.  (Ugy  van!  balfelöl.)  

Tíz  évre  megállapítani  a  hadi  létszámot,  
annyit  tesz,  mint  arrogálni,  hogy  valaki  10  évre  
is  meg  tudja  határozni  Ausztriának  és  Magyar-
országnak  kül-  és  belügyi  helyzetét,  mert  ugy,  
a  mint  befelé  a  biztonság  fenntartására  levén  
szükséges  a  hadsereg,  e  biztonsági  érdeknek  kell  
meghatároznia,  hogy  milyen  nagy  számú  legyen  
azon  hadsereg,  a  melyet  fenntartani  akarunk.  Tíz  
évre  előre  meghatározni  nem  lehet  a  viszonyo-
kat,  tehát  magának  a  hadi  létszámnak  10  évre  
való  megállapítása  sem  czélszerü.  Maga  a  véderő  
bizottság  is  megengedi  jelentésében  azon  esetet,  
hogyha  nem  bizonyulna  elégségesnek  ezen  hadi  
létszám,  vagy  túlságosnak  bizonyulna  be,  akkor  
majd  a  kormánynak  a  törvényhozásokkal  egye-
temben, lesz  alkalma  megváltoztatni  a  létszámot.  
Ha  ez  áll,  akkor  a  hadi  létszámnak  10  évre  
való  megállapítása  teljesen  felesleges.  (Helyeslés 
balfelöl.)  Hanem  igenis,  egy  indokot  lehet  arra  
találni,  hogy  a  hadi  létszám  megállapíttassék  s  
ekkora  mennyiségben  állapittassék  10  évre  meg,  
nekünk  acceptálni  kell  ezt,  miután  törvényjavas-
latainkat  alkotmányunk  Sión  hegyéről,  Bécsből  
szokták  meghozni  és  ott  véletlenül  épen  azon  
szeszélyes  kívánságban  vannak  ez  idén,  a  mely  
sztszélyes  kívánságban  nem  méltóztattak  lenni  
a  mult  évben.  Pedig  megállapítani  a  hadi  lét-
számot  előre,  mielőtt  a  hadi  szervezet  meg  volna  
vitatva,  annyit  tesz,  mint  mielőtt  a  tényezőket  
ismerjük,  melyek  a  hadi  létszámot  szülik,  meg-
állapítani  akarni  az eredményeket,  a  hadilétszámot.  



Ez  annyit  tesz,  mint  megkeresztelni  a  fiút,  mi-
előtt  megszületett  volna  az  anya.  

De  nemcsak  ezen  oldalról,  hanem  a  háznak  
másik  oldalán  levő  tagjai, még  a  delegatióban  is  
szemfényvesztésért  és  a  népszerűség  nymbusának  
megóvásáért  tették  azt,  hogy  kifogásolták  a  je-
lenlegi  hadszervezetnek  pénzügyi  tekintetben  
nyomasztó  voltát  és  kétségtelen,  hogy  mi  a jelen 
rendszert  és  a  hadi  létszámot  800,000  emberrel  
elbirni  nem  tudjuk.  A  deficit,  daczára  az  adó-
emelésnek,  évről-évre  növekszik  és  a  hadügyi  
költségvetés  nem  hogy  apadna,  hanem  évről  évre  
emelkedik  s  mig  mi,  majdnem  leroskadunk  a  
terhek  alatt  és  a végső  eszközhöz  nyulunk,  hogy  
pénzt  szerezzünk,  a  póthiteiek  megszaporodnak,  
önök  itt  hirdetik  a  takarékosság  elvét,  de  hirde-
tik  az  apró  tételekre  nézve,  a  nagy  költségeknél,  
a  százmilliós  tételeknél,  a  hadsereg  tételeinél,  
nem  tesznek  megtakarítást.  

Hogy  a  hadszervezet  jelenlegi  állásában  el  
nem  viselhető,  abból  nem  az  következik,  hogy  
anyagilag  tönkre  tegyük  magunkat,  még  katonai  
szempontból  sem.  Hasztalan  vau  meg  800,000  
ember,  ha  nem  lesz  pénzerejük,  a  melylyel  a  
hadsereget  felszereljék  és  élelmezzék,  ha  nem  
lesz  hitelük,  hogy  kölcsönt  kapjanak  háború  
esetén,  a  hadsereg  terheinek  elviselésére,  (ügy  
van!  a  szélsőbalon.)  

Én  nem  kifogásolom  a  létszámot,  mert  azt  
tartom,  hogy  Ausztria  és Magyarországnak  szük-
sége  van  800,000  emberre,  hogy  védelmi  képes-
séggel  birjon.  De  kifogásolom  a  rendszert,  mely  
mellett  ezen  hadi  létszám  túlságosan  nagy  költ-
séggel  állíttatik  elő.  



Más  rendszerre],  kevesebb  költséggel  el lehet 
érni  a  czé l t  annál  is  inkább,  mert  csak  az  activ  
szolgálati  időt  kell  három  évről  kettőre  leszállí-
tani,  később  pedig,  ha  a  törvényhozás  megteen-
dette a szükséges előfeltételekről  az  intézkedéseket,  
egy  évre.  

Hiszen  Poroszországban  az  activ  szolgálati  
idő  1866-ig  csak  két  év  volt,  sőt  1866  után  is,  
midőn  a  dél-német  államok  szövetségre  léptek  
Poroszországgal,  Würtemberg  megtartotta  a  két  
évet,  Baden  pedig  1870 elején  határozta  el,  hogy  
hogy  az  activ  szolgálati  idő  két  év  legyen.  

Maga  a  hadügyi  kormányzat  is  előterjesz-
téseket  tett  a  delegatiókban,  melyek  szerint  ez  
uton  tetemes  megtakarításokat  lehet  eszközölni  
s  ha  elismervén  ezt,  concedálta  egyszersmind  azt,  
hogy  a  két  évi  szolgálati  idő  elegendő  a  kikép-
zésre.  De,  t.  ház,  épen  magának  a  honvédelmi  
minister  urnák  kell  niegezáfolni  azon  követelést,  
hogy  3  év  legyen  az  activ  szolgálat  ideje,  mert  
a  honvédelmi  minister  ur  hat-nyolez  hét  alatt  
képes  katonákat  előállítani  és  nem  hiszem,  hogy  
csupán  egyedül  a  honvédelmi  minister  urnák  
volna  azon  csodatevő  hatalom  megadva,  hogy  
egészen  nyers  ujonczokból  kiképzett  katonákat  
tudjon  előállítani.  Csak  az  intézményt  kell  meg-
változtatni  és  a  közös  hadseregben  ugyanazon  
intézmény, ugyanazon  eredményt  fogja  létrehozni.  
Ha  behozzuk  előfeltételeit,  akkor  leszállíthatjuk  
egy  évre  is  a  szolgálati  időt.  Minden  községben,  
a mint  van  ott  sok  haszontalan  községi  tisztviselő,  
lehetne egy hasznost  is  felállítani:  a  községekben  
katonai  oktatót  alkalmazni  egy-egy  kiszolgált  



katona  személyében,  ki  az  ifjúságot  otthon,  a  
faluban  begyakorolná  azon  katonai  ismeretekben,  
melyek  inkább  technikaiak  és  pedig  gyakorolná  
őket,  még  mielőtt  elérik  a  20  éves  kort;  vasár-
napoként  a  községben  szakaszonkint  begyakorol-
hatná  őket,  a  népiskolákban  pedig  azt,  a  mit  a  
közkatonának  szükséges  tudni,  száz  kérdésben  és  
száz  feleletben  lehetne  tanítani.  Akkor  a  besoro-
zott  ujoncz  nem  egészen  nyers  és  tudatlan  álla-
potban  állana  be  katonának,  hanem  némi  kikép-
zést  nyervén,  egy  évi  időszak  bőségesen  elég  
lenne  arra, hogy szolgálati  kötelezettségének  meg-
feleljen.  De  maga  a  gyakorlat,  t.  ház,  megmutatja  
azt,  hogy  nem  feltétlenül  szükséges  az  a  három,  
vagy  két  évi  szolgálati  idő,  hogy  harczképes  
legyen  a  katona.  Hiszen  az  1870-iki hadjáratkor, 
Poroszország  augusztusban  a csatába  vezette  azon  
ujonczokat,  kik  azon  év  január  havában  léptek a 
hadsereg  kötelékébe.  (Felkiáltások  a  szélső  bal-
oldalon:  1848!)  Azon  póttartalékosok,  t.  ház,  
kik  1870-ben  a  franczia-porosz  háború  idején  
Németországban behívattak,  három  havi  gyakorlat  
után  egyenesen  a  harcztérre  küldettek.  

Mit  bizonyít  a  történelem?  Maga  Dániának  
azon  hadserege,  mely  két  nagy  hatalommal,  
Ausztriával  és  Poroszországgal  szemben,  oly  
dicsőn  védte  hazáját,  Dánia  hadsere ge  rövid  szol-
gálati  időt  teljesített  katonákból  állott,  kik  nem  
három  évig,  hanem  nagyon  rövid  ideig  voltak  
szolgálatban.  Azon  hadsereg,  mely  Faidherbe  és  
Chanzy  alatt  küzdött,  sokkal  több  munkát  adott  
a  német  hadseregnek,  daczára,  hogy  csak  rövid  
ideig  lett  kiképezve,  mint  azon  császári  ezredek,  



melyek  7  esztendeig  állottak  a  zászló  alatt  és  
százezrenkint  tették  le  a  fegyvert.  Toulban  5000  
nemzetőr  védelmezte  a  várat  az  utolsó  töltésig,  
mig  Metzben  127  ezer  császári  katona  megadta  
magát,  midőn  még  tudta  volna  tovább  is  magát  
védelmezni. Tehát  a  szolgálati  idő  hosszúsága  nem  
bizonyít  semmit,  hanem maga  a  gyakorlat  igazolja,  
hogy  rövidebb  szolgálati  idő  mellett  is  lehet  
harczképes  hadsereget  előállítani.  Az  1868:  XL.  
t.  cz.  a  hadseregnek  négy  tényezőjét  állapította  
meg,  melyek  közül  minket  inkább  csak  három  
érdekel.  Első  a  hadsereg,  második  a  honvédség,  a  
harmadik  a  népfelkelés.  Ha  mi  most  elfogadjuk  
a  800,000  főnyi  hadi  létszámot,  akkor  elfogadtuk  
azon  elvet,  hogy  a  mi  hadi  szervezetünk  az  
állandó  hadsereg  számára  fog  dolgozni  és  oktatni  
és  többi  része  a  hadseregnek,  t.  i.  a  honvédség  
és  a  népfelkelés  csak  mellékes;  sőt  a  ház  elfo-
gadta  akkor  ezen  elvet,  a  nélkül,  hogy  figyelmét  
kiterjesztette  volna  azon  jelenségre,  a  mely  benn  
foglaltatik  a  véderő  bizottság  jelentésében,  a  hol  
t.  i.  az  mondatik,  hogy  a  honvédségnek  anya-
könyvi  létszáma  áll  251,618  emberből,  de  a  
honvédség  hadi  létszáma  csak  152,547  ember,  
vagyis  t.  ház,  ebben  az  van  kimondva,  hogy  mi  
a  honvédség  keretében  100,000  oly  embert  ké-
peztünk  ki,  a  kiket  nem  vagyunk  képesek  moz-
gósítani ;  költöttünk  rájok,  a  nélkül,  hogy  a  
hareztéren  hasznokat  tudnók  venni.  Az  a  kérdés  
volna  előbb  eldöntendő,  vájjon  ne  inkább  ezen  
már  kitanított  honvédujonezokat  tegyük-e  mozgó-
síthatókká,  harczképesekké,  a  csatába  vezethe-
tŐkké  csekély  költséggel  és  nyerjünk  ez  által  



haderőnk  részére  100,000  embert,  a  helyett,  hogy  
100,000  ujonezot képezzünk  ki  a  közös  hadsereg  
keretében  3  éven  keresztül,  drágán.  Ha  pedig  
elfogadjuk  a 800,000  ember  létszámot,  elfogadtuk  
egyszersmind  azon  100,000  emberre  nézve  is  a  
nagyobb  költekezést.  

De  a  hadszervezet  harmadik  tényezője,  a  
népfelkelés  nincs  is szervezve.  Vájjon  mi  annyira  
biztosaknak  érezzük  magunkat,  hogy  akkor,  a  
mikor  Németország  1873-ban  szükségesnek  látta,  
hogy  a  népfelkelést  törvénynyel  szervezze  és  
béke  idején  annak  szerves  létet  adjon,  mi  azt  
szervezni  és  a  hadsereggel  összeköttetésbe  hozni  
elmulasztjuk;  mikor  Oroszország  maga  is  az  
oppolcseniket,  a  mi  nem  egyéb,  mint  az  orosz  
felkelés  egy  része,  az  utóbbi  török  hadjárat  
alkalmával  a  partvédelemben  is,  előnyösen  fel-
használta. 

T.  ház!  Hisz,  ha  mi  a  birodalom  összes  
haderejét  akarjuk  ismerni  és  meghatározni,  akkor  
ismerni  kellene  azon  haderőt,  melylyel  rendelkezni  
fogunk  a  népfelkelés  szervezése  és  zászló  alá  
hivása  esetén,  mert  e  nélkül  nem  lehet  meghatá-
rozni,  hogy  az állandó  hadsereg  részére  mekkora  
haderőt  állapítsunk  meg.  

A  hadszervezetnek  fejlődnie  kell  és  pedig  
alapelvei  alapján,  a  mint  az  más  államokban  is  
fejlődik.  Hisz  ha  azon  adatokat  tekintjük,  a  
melyekkel  a  honvédelmi  minister  ur  a  törvény-
javaslatot benyujtatta,  akkor  meggyőződünk  arról,  
hogy  1894-ben,  tehát  15  évvel  ezután,  Orosz-
országnak  összes  hadereje  5  millión  felül  lesz,  
Francziaországé  4  millió  500,000,  Olaszországé  



3  millió  300,000.  Én  azt  hiszem,  hogy  midó'n  a  
honvédelmi minister  ur  bizonyitni  akart  a  mellett,  
hogy  ezen  magasabb  hadi  létszámot  a  t.  ház  
megszavazza, akkor ugy járt, mint azon ember, a  ki  
lóra  akar  felülni  és  ugy  megerőlteti  magát,  hogy  
túlfelől  leesik,  többet  bizonyított,  mint a mennyire 
szüksége  volt.  Mert  ha  áll  az,  a  mit  a  honvé-
delmi  minister  ur  indokolásában  mond,  akkor  
nem  800,000  emberre,  hanem  még  egyszer  annyi  
létszámra  volna  szüksége  a  birodalomnak.  

Az alapelv,  a  melyen a hadszervezet nyugszik, 
az  általános  védkötelezettség.  Ezen  princípiumot  
nem kellene csonkán  kifejlesztetlenül  hagyni, hanem 
ki  kellene  fejleszteni,  hogy  ne  csak  azok,  a  kik  
a  sorozó  bizottságok  által  alkalmasaknak  talál-
tatnak,  lépjenek  a  hadsereg  kötelékébe,  hanem  
azok  is,  a  kik  kevesebb  testi  épséggel  birnak,  
azok  is  alkalmaztassanak  a  hadi  czéloknak  meg-
felelő  azon  szolgálatokra,  a  melyekre  most  harcz-
képes,  erőteljes  emberek  alkalmaztatnak.  Ilyen  a  
tartalék  ezredeknél  a  ruhatári,  fegyvertári,  irodai  
szolgálat,  ilyen  a  hadseregnél  akár  a  csatatéren,  
akár  az  etappeokon  a  távirdai  és  postai  szol-
gálat,  betegápolói  szolgálat.  Továbbá  a  hazában  
a  várőrségi  szolgálat  és  hogy  ha  a  hadsereg  és  
honvédség  a  csatatéren  igénybe  van  véve,  akkor  
a  helyőrségi  szolgálatra,  a  mely  kevésbbé  fárad-
ságos,  azok  is  igénybe  vehetők,  a  kik  nem  bír-
nak  kellőtesti  erővel arra,  hogy  azon  nagy fáradal-
makat  kiállani  képesek  legyenek,  a  melyeket  egy  
katona  a  hadjáratban  elviselni  kénytelen.  

Nem  megállani  a  stabilitásban,  hanem  to-
vább  fejleszteni  e  princzipiumot,  ez  a  törvény-



hozás  hivatása.  A  keretrendszer  is  tovább  fej-
lesztendő  lenne,  hogy  az  állandó  hadseregből  nép-
hadsereg,  nemzeti  hadsereg  válhassék.  Hogy  ha  
rövidebb  a  szolgálati  idő,  a  munkás  kezek  nem  
vonatnak  el  a  földmíveléstől,  sőt  annak  vissza-
adatnak.  Nem  lesz  kitéve  a  nemzet  azon  eshető-
ségnek,  hogy  épen  a  magyar  nemzet  által  
jelentékeny  túlnyomó számban  adatván  ujonczok,  
a  népszaporodás  feltételei  megvonatnak  az  által,  
hogy  erőteljes  egyének  három  évig  zászló  alatt  
tartatnak. 

Ha  a  nemzeti  szellemnek  megfelelő  szerve-
zetet  nyerne  a  magyar  hadsereg,  magyar  nemzeti  
vezényszó  mellett,  rövid  idő  alatt  kiképezhetők  
lennének  az  ujonczok  s  igy  a  hosszabb  szolgá-
lati  időnek  szüksége  megint  elesik.  

De  t.  ház,  egy  hadsereget  nemcsak  a  lét-
szám  nagysága,  nemcsak  fegyvereinek  hatalma,  
hanem  annak  szelleme  is  képezi.  (Halljuk!  a  
szélső  baloldalon).  

Ha  én  az  osztrák  hadsereget  tekintem,  akkor  
azt  tapasztalom,  hogy  azokból  a  tényezőkből,  a  
melyek  egy  hadseregnek  szellemet  adnak,  semmi  
sincs  meg  ennél;  mert  egy  hadseregnek  szelle-
met  adhat  egy  nagy  diadalmas  hadvezér,  a  minő-
vel  mi  nem  rendelkezünk;  szellemet  adhat  a  
nemzeti  érzület,  a  mely  bennünk  él,  egy  haza,  a  
melyért  küzdeni  kell,  de  a  magyarnak,  lengyel-
nek,  csehnek,  vagy  a  németnek  lehet-e  hazája  
az  az  osztrák  birodalom,  a  melynek  nevében  a  
közös  hadsereg  fenntartatik  ?  Ha  önök  azt  akar-
ják,  hogy  legyen  szellemben  is  erős  hadseregük,  
adják  vissza  a  hadseregnek  a  nemzetet  és  a  



nemzetnek  adják  vissza  a  hadsereget  s  akkor  
újból  fel  fog  gyúlni  azon  lelkesedés,  a  mely  a  
nemzet  lobogóit  dicsőségről  dicsőségre  vezette,  
be  fog  újból  következni  Ausztria  és  Magyar-
országra  nézve  is  azon  időszak,  hogy  diadalmas  
hadjáratokat  viseljen.  Mert  gondoljunk  csak  vissza  
a  történelemre,  hogy  Mária  Terézia  óta,  a  midőn  
a  magyar  hadsereg  magyar  vezényszó  mellett  
saját  zászlói  alatt  küzdött,  babérok  nem  igen  
díszítették  az  osztrák-magyar  monarchia  hadsere-
gének  zászlóit,  de  gondoljanak  vissza  önök  arra  
is,  hogy  a  deficit,  a  banque-route  —  ha  nem  is  
Magyarországon  —  csaknem  azon  időből  data-
lódik,  midőn  a  nemzeti  hadsereget  megszüntették,  
a  vereségek  lánczolatát  pedig  már  József császár 
nyitotta meg, midőn a törökök  rendezetlen  seregétől  
vereséget  szenvedett. Azon szellem, mely  1848-ban  
és  1849-ben  a  magyar  honvédséget  lelkesítette,  
mely  rövid  egy  pár  heti  szolgálat  után  a  
csatatéren  megjelent,  hogy  ott  a  vérkeresztséget  
fölvéve  diadalt  biztosítsanak  a  magyar  trikolór-
nak;  —  ha  azon  szellem  fogja  lelkesíteni  
Magyarország  hadseregét,  akkor  nem  lesz  okunk  
aggódni,  hogy  ellenségeinket,  ha  ide bejönnének, 
itt  benn  a  hazában  képesek  leszünk-e  megverni.  
(Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

De  most  milyen  név,  milyen  varázs  igék,  
vagy  milyen  eszme  nevében  szólítják  fel  a  
katonát  arra,  hogy  vérét  ontsa,  mutathatunk-e  a  
lobogóra,  melyet  magáénak  ismert.  Nem?  Vagy  
tán  az  fogja  megszerezni  a  győzedelmet,  hogy  a  
hadsereg  tisztjei  idegenek,  kik  a katouák  nyelvét  
nem  ismerik  és  a  legénységgel  csak  az  altiszti  



kar  utján  érintkeznek,  mely  altiszti  karnak  első  
feladata,  hogy  germanisálva  legyen,  hogy  e  tiszti  
karban  állandóan  megmaradhasson?  Etekintetben  
egy  katonai  iróra  hivatkozom:  Stoffel  ezredesre,  
a  ki  mint  katonai  attaché,  részt  vett  az  1866-ki  
hadjáratban  és  leirja,  hogy  a  vesztett  ütközete  
után  a  kórházakban  látta  az  osztrák  katonát  
tisztje  mellett  feküdni,  de  úgy,  mint  két  idegen,  
egymást  nyelvét  nem  értették,  egymással  nem  
éreztek.  Első  sorban  a hadsereg  tényezői,  a  tiszti  
és  altiszti  kar  és  a  legénység  köztt. az  összekötő  
kapcsot  kell  létrehozni,  mely  nem  egyéb,  mint  
a  nemzeti  nyelv,  a  szellem  s  ez  másképen  nem  
lehetséges,  mint  önálló  magyar  hadsereg  utján.  
(Elénk  helyeslés a  szélső  báloldalon.)  Nem  tehetik  
azt  az  ellenvetést,  hogy  a  birodalom  katonai  
erejét  gyöngítené  az,  ha  Magyarországnak  külön  
hadserege  volna,  hiszem  nézzék  meg  a  szomszéd  
Németországot,  ott  külön  van  a  száz,  bajor,  
badeni  hadsereg  és  nemcsak  a  hadsereg  áll  külön,  
de  még  a  monarchák  sem  közösek  és  mégis  
midőn  a  hareztérre  vezették  őket,  együttesen,  
dicsőségen  tették  meg  a  kötelességöket.  Itt  sem  
lehet  kétkedni  abban,  hogy  sokkal  nagyobb  lese  
a  vetélkedés  a  magyar  hadsereg  és  a  lajthántúli  
köztt,  ha  külön  zászló  alatt,  de  egymás  oldala  
mellett  fognak  harczolni  már  csak  azért  is,  hogy  
saját  lobogóiknak  a magyarok,  a  dicsőséget  meg-
szerezzék  és  az  eddigi  dicsőséget  fenntartsák.  
Maga  Norvégia  és  Svédország  egy  államot  képez  
és  mégis  külön  hadserege  van;  de  ott  vau  a  
a  múltban  Belgium  és  Hollandia,  midőn  közös  
uralkodó  alatt  álltak,  külön  hadsereggel  bírtak.  



A  mi  állhat  azon  birodalmakra,  az  áll  Magyar-
országra  nézve  is,  sőt  tekintve  a  magyar  faj  
katonai  erényeit,  épen  szükségesnek  mutatkozik  
oly  intézmény,  melyben  ezen  katonai  erények  
speciális  kiképzést  és  fejlődést  nyerjenek.  Tudom,  
azt  állítják,  hogy  az  átmenet  nehéz  lesz  a  jelen  
hadszervezetről  az  önálló  magyar  hadsereghez.  
Nem.  Csak  elő  kell  készíteni,  rövid  három  év  
alatt  az  önálló  magyar  hadsereget  létre  lehet  
hozni  a  nélkül,  hogy,  bárminő  iuconvenientiának  
tenné  ki  magát  a  törvényhozás.  Először  valósítani  
kell  a  területi  divisiókat,  másodszor  be  kell  
hozni  a  congretual  előléptetést,  hogy  a  magyar  
ezredek  tisztjei,  csak  a  magyar  ezredekben  lép-
tessenek  elő.  A  területi  divisiót  nem  úgy  értem,  
mint  jelenleg  állíttatik,  hogy  foganatosítva  van,  
az  által,  hogy  a  papíron,  vagy  némely  ezredek  
el  vannak  helyezve  saját  kiegészítési  területökön,  
hanem  úgy  értem,  hogy  végre  legyen  akként  
hajtva,  hogy  bizonyos  meghatározott  területen  
levő  csapatok  közös  egészet,  vagyis  egy  hadtestet  
képezzenek,  az  az  ne  csak  gyalogság  és  lovas-
ságból  álljanak,  hanem  meg  legyenek  a  hadtest-
hez  szükséges  tüzérség,  technicai  és  mellék  csa-
patok  is.  Ha  a  területi  divisiót  elfogadjuk,  mind-
járt  feltűnik,  hogy Magyarországra,  melyre  akkora  
hadjutalék  esik,  hogy  a  tizenháromból  több,  mint  
öt  hadtestet  alkot,  Magyarországra  csak  egy  
tüzérezred  esik  a  tizenháromból,  vagyis  Magyar-
országból  csak  egy  tüzérezred  ujonczoztatik.  A  
minister  ur  int,  gondolom  azért,  hogy  Temes-
várott  is  megkezdetett  egy  újabb  tüzérezrednek  
magyar  földről  való  ujonczozása.  Ez  utat  csak  



köretni  kell  s  a  betanult  ujonczokat  a  altisztek  
egy  részét,  egy  év múlva  ez ezredből  át  kell  tenni  
egy  másik  tüzérezred  keretébe,  akkor  két  tüzér-
ezredből  lesz  négykeret,  a  négyből  rövid  idő  
alatt  fel  lehet  állítani  az  ötödik  keretét.  Tehát  
a  tüzérség  hiánya  nem  képez  akadályt  az  átme-
neti  intézkedések  során  a  magyar  hadsereg  fel-
állítására. 

De  a  területi  divisiót  el kell  önöknek fogadni 
katonai  szempontból  is,  mert  a  mozgósítás  gyor-
san  csak  úgy  történhetik,  ha  az  azon  határszél  
felé,  a  merre  a  sereg  mozgósítandó,  elhelyezett  
ezredek  tartalékcsapataikkal  együtt  tudnak  elő-
nyomulni,  nem  úgy,  mint  most,  midőn  előre kül-
detnek  az  activ  állapotban  levők,  később  ezeket  
követik  vasúton  a  tartalékosok  s  csak  azután  
soroztainak  be az  ezred kereteibe;  nem  igy,  hanem 
úgy,  mint  a  poroszoknál  van.  Akkor  lehetséges,  
hogy  13—15  nap  alatt  seregeink  az  ország  hatá-
rát  átléphessék.  

De  a  területi  divisióval  együtt  jár  a  de-
centralisált  administratió  is.  Nem  lehet  egy nagy 
hadsereget  azzal  a  központi  administratióval  el-
látni,  melylycl  kis  hadsereget  el  lehetett.  Nagy  
hadseregeknek,  nagy  szükségleteik  vannak  s ezek 
egy  központon  be  nem  szerezhetők.  Több  köz-
pont  kell,  mint  van  Poroszországban,  a  hol min-
den  területi  divisió  parancsnoka  saját  szükségle-
tét  maga  szerzi  be  s  ha  ezek  a  csatatérre  szállí-
tandók,  az  a  divisió  keretében  történik.  Nálunk  
ezek  mind  egy  központból  történnek  s  ezért  nem  
kell  csudálkozui,  hogy  csak  olyan  kis  hadsereg  
is,  minő  Boszniában  mííködött,  oly nagy  szükség-

Vgron  Gábor besxtíti. 



nek,  nyomornak  volt kitéve,  mert  főoka  a  központi  
intendaturában  rejlett,  a  mely  csak  egy  helyről  
igyekezett  az  élelmi  szereket  és  a  felszerelési  
czikkeket  megküldeni.  Valóban,  talán  itt  van  
azon  porosz  tábornok  megjegyzése  idézésének  
helye,  ki  midőn  megkérdezték,  hogy  mi  oka  
annak,  hogy  megverte  az  osztrák  hadsereget,  azt  
válaszolta,  ennek  oka  egyszerűen  az,  hogy  az  
ökrök  nálam  a  zászlóaljaknál  voltak,  az  osztrák  
hadseregnél  pedig  a  táborkarnál.  (Mozgás  jobb-
felül.)  Igenis,  az  apróbb  katonai  testületeknek  
önállóságot kell  adni  a  decentralisált  administratió  
utján, hogy saját  szükségletükről  gondoskodjanak,  
mert  csak  ekkor  lehetséges,  hogy  hadjárat  ide-
jén,  a  hadsereg  ne  szenvedjen  oly  nagy  és  oly  
rendkívüli  szükséget.  (Ugy  van!  a  szélső  bal felöl.) 
Azonban  a  decentralisált  administratió  maga után 
vonja  azt,  a  miért  annyira  sóvárgunk,  hogy  a  
magyar  ipar  is  részt  vehessen  a  közös  hadsereg  
felszerelésében. 

Igaz,  hogy  köröztetnek  a  feltételek,  hogy  a  
hadsereg  egész  szükségletére  pályázat  kihirdette-
tik,  azonban,  hol  van  az  az  enormis tőke,  a mely 
ily  nagy  szükséglet  fedezésére  vállalkozhatik.  
Ha  azonban  területi  divisiókként  fog  az  ajánlati  
tárgyalás  kibocsáttatni,  ily  összegek  nálunk  is  
fognak  találtatni,  sőt  a  beszferzés  sokkal  olcsóbbá  
válik,  mert  kisebb  részletekben  adatván  ki  a  had-
felszerelési  szükségletek,  a  versenyzők  száma  
növekedik  és  a  versenyzés  által  a  beszerzési  árak  
csökkennek.  (Ugy  van!  a  szélső  balfelöl.)  

Azon  kérdésnek  megoldása,  hogy  a  magyar  
ipar  is  aránylagos  részt  nyerjen  a  közös hadsereg 



felszerelésében,  csak  azon  uton  lehetséges,  ha  az  
administratió  és  a  szükségletek  beszerzése  de-
centralisáltatik.  Más országban,  t.  ház,  a  hadsereg  
az  alkotmánynak  egyik  garantiája  és  a  nemzeti  
önállóságnak  és  függetlenségnek  praegnans  ki-
fejezése.  (Ugy  van!  a  szélső  bolfelől.)  Nálunk  ter-
mészetesen  nem  levén  önállóság,  a  hadsereg  a  
nemlétező  önállóságnak  és  a nemlétező független-
ségnek  kifejezése.  (Ugy  van!  a szélső  baloldalon.)  

Azonban  alkotmányosságunknak  garantiákra  
van  szüksége,  sőt  első  sorban  az  alkotmány  
garantiájáuak  a  hadseregnek kellene lennie,  a mely 
a  nemzeti  törvényhozás  elleuőrzése és felügyelete 
alatt  áll.  (Helyeslés  a  szélső  bal/elől.)  Nemzetünk  
alkotmányának  a  jelenlegi  hadszervezetben  nem-
csak  hogy  garantiáját  nem  látom,  hanem  abban  
annak  folytonos  fenyegetését  és  veszélyeztetését  
találom.  (Ugy  van!  a  szélső  balfelŐl.)  A közös had-
seregben  az  a  szellem  uralkodik,  a  mely  szelleme  
volt  a  római  hadseregnek  a  hanyatlás,  a  látszó-
lagos  szabadság  korában,  midőn  már  nem  ismer-
ték  a  katonák  Rómát,  a  szenátust,  hanem  azt  
mondották, hogy  ők  katonái  Pompejusnak,  katonái  
Caesarnak,  vagy  katonái  épen Caracallának. (Ugy 
van!  a szélső  baloldalon.) 

A  eaezari8mus  önkényének  állhat  érdeké-
ben  az,  hogy  legyen  hadsereg,  a  mely  el  van  
különítve,  a  mely  ki  van  vonva  az  alkotmányos  
ellenőrzés  alól,  a mely  magát egyenrangú  tényező-
nek  ismeri  az  alkotmányos tényezőkkel  és a mely 
fennhéjázóan,  gőgösen  és  megvetően  beszél  azon  
ország  alkotmányáról,  a mely  ország  alkotmányá-
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nak  védelmére  és  fenntartására  van  hivatva. (Ugy 
van!  a szélső  baloldalon.) 

Olvassák  csak  önök  a  bécsi  katonai  közlö-
nyöket,  a  melyek  félhivatalos  jelleggel  birnak,  
akkor  meg  fogják  tudni,  sőt  meg is  fogják  érteni, 
hogy  mily  szitkokkal  beszélnek  arról  a  magyar  
nemzetről',  a  mely  annyi  vér-  és  pénzáldozatot  hoz  
a  hadsereg  fenntartására.  (Ugy  van!  a  szélső  bal-
Jelől.)  Hiszen  az  a  hadsereg,  a  melyben  fenn  van  
tartva  a  régi  szellem,  a  mely  abból  áll,  hogy  a  
polgári  társadalomtól  elkülönített  katonai  társadal-
mat  képez,  ezen  hadsereg  az  alkotmányosságnak  
már  azért  sem  lehet  biztosítéka,  mert  a  múltból  
tudjuk,  hogy  midőn  a  német  politika  követtetett,  
támogatta  feltétlenül  a  német  politikát,  mert  az  
önkényuralmat  tételezett  fel,  most  támogatja  a  
szláv  politikát,  mert  a  szláv  politika  mellett  az  
alkotmány  lehetetlenség.  

Az  a  praepontentség,  melylyel  föllép  a  közös  
hadsereg  és  annak  vezető  férfiai,  kik  a  parlament-
ben  nem  foglalják  el  az  őket  megillető  helyet,  
hanem  folytatnak  politikát  a  parlamenteken  kivül,  
a  nemzetek akarata  ellenére,  meghallgatása  nélkül,  
a  kik  előkészítették  a  boszniai  foglalást  s  elő-
készítették  részünkre  az  abból  származó  keserves  
eredményeket,  azokkal  szemben  szükséges,  hogy  
e  nemzet  kellő  óvatosságra  ébredjen  és  ismerje  
fel  azt,  hogy  a  katonai  hatalom,  a  mely  nincsen  
alkotmányos  ellenőrzés  alá  rendelve,  az  össze-
férhetetlen  az  alkotmányossággal,  annak  intéz-
ményeivel.  Mert  előbb-utóbb  ujjhuzásra  kerül,  a  
melynél  az  alkotmányos  tényezőknek,  mint  erőt-
leneknek  hátrálniok  kell  a  hatalommal  szemben.  



Tekintsenek  önök a múltban  levő  példákra,  midőn  
a  hadsereg  feltörte  a  törvényhozás  termét  és  
szuronyszegezve  jelent  meg  abban  és ha  mi  meg-
szűnünk  óvatosak,  elővigyázók  lenni,  sőt  a  nem-
zeti  érdekek  védelmében  ezen  törvényhozás  nem  
fejt  ki  —  a  mint  nem  fejtett  ki  —  kellő  erélyt,  
ha  a  terhek  oly  mértékben  fognak  szaporodni  és  
a  bureaucratia  oly  gyűlöletes  mértékben  fog  ter-
jedni,  mint  terjedt  eddig,  akkor  ezen  parlament  
oly  népszerűtlenné  fog  válni,  hogy  meg  fogja  
tapsolni  a  nép,  midőn  a  legelső  katona,  ki  elég  
bátor  lesz  —  vagy  talán  bátorság  sem  fog  hozzá 
kelleni  —  és  be  fogja  törni  a  parlament  ajtaját,  
hogy  kiűzze  azon  törvényhozókat,  kik  elég  gon-
datlanok,  könnyelműek  voltak  huszonegy  évre  
állandósítani  azt  a  katonarendszert,  a  mely rend-
szerben  egy  pillanatig  sem  lehet  megnyugodni.  

T.  ház!  Az  előadottak  alapján  sem  katonai,  
sem  pénzügyi  szempontból,  sem  politikai,  sem  
nemzeti,  sem alkotmányos  szempontból  nem járul-
hatok  egy  oly  törvény  elfogadásához,  a  mely  
törvény  10  esztendőre  állapít  meg egy állandó és 
ily  természetű  hadsereget,  azért  bátor  vagyok  
saját  magam  és  elvtársaim  nevében,  a  következő  
határozati  javaslatot  benyújtani.  

„Határozati  javaslat.  

Tekintve,  hogy  az  állami  önálló  létnek  és  
nemzeti  függetlenségnek  lényeges  kelléke  az,  
hogy  az  ország  önálló  hadszervezettel  és  had-
sereggel  bírjon;  



tekintve,  hogy  a  hadsereg  létszámának  hatá-
rozott  és  hosszabb  időre  való  előleges  megálla-
pítása  különösen  akkor,  ha  az  egy  más  állammal  
való  szerződésszerű  intézkedés  mellett  történik,  
hatálytalanná  teszi  a  nemzeti  képviseletnek  az  
újonczok  évenkénti  megajánlásában  gyökerező  
egyik  legfőbb  jogát;  

tekintve,  hogy  Magyarországnak  oly  hadi  
szervezetre  van  szüksége,  mely  mig  egyrészről  
megfelel  az  ország  védelmi  kellékeinek,  más-
részről  arányban  áll  gazdasági  és  pénzügyi  
erejével; 

utasítsa  a  képviselőház  —  a  hadsereg  lét-
számának  1889-ik  év  végéig  való  megállapításá-
ról  szóló  törvényravaslat  mellőzésével  —  a hon-
védelmi  ministert,  hogy  a  magyar  haderőnek  a  
közös  hadseregtől  való  elkülönítése  s  a  magyar  
hadseregnek  az  ország  védelmi  szükségletével  és  
anyagi  erejével  összehangzó  szervezése  iránt,  a  
képviselőház  elé haladék nélkül terjeszszen törvény-
javaslatot. 

Ugrón  Gábor,  László  Imre,  Katona  Lajos,  
Turgonyi  Lajos,  Vidliezkay  József,  Kaszap  Ber-
talan,  Szalay  Imre, Moesáry Lajos,  Geisz  László,  
Orbán  Balázs.  



A  hadsereg  létszámának  1889-ig  megállapítá-
sáról  szóló  törvényjavaslat  általános  tárgya-

lásakor. 

(November  26.  1879.)  

Tisztelt  képviselőház!  Nem  fogok  bele-
bocsátkozni  azon  kérdésnek  vitatásába,  hogy  
vájjon  a  hadsereg  hadi  létszáma  tiz  évre,  vagy  öt  
évre  állapittassék  meg,  ámbár  igen  báládatosnak  
mutatkoznék  a  véderő  bizottság  előadójának  azon  
állítását  czáfolni,  hogy  a  háznak  azon  lemondása,  
hogy  tiz  évig  kezdeményezési  joggal  nem  fog  
bírni  a  hadi  létszám  megállapítására  nézve,  ép  a  
a  ház  jogainak  érdekében  van, vagyis  a  jog  con-
fiscatiója  épen  a jog  fenntartásának  érdekében  tör-
ténik;  mert  én csak  confiscatiót  látok  e  törvény-
javaslatban,  miután  a  közös  hadsereg  részére  
akar  a  hadi  létszám  megállapittatni  s  nem  az  
önálló  magyar  hadsereg  részére.  Ebben  confis-
oatióját  látom  a  nemzet  azon  jogának,  a  mely  
az  önálló  védelmi  képesség  létfeltételét  képezi.  

Legelsőben  megjegyzést  kell,  hogy  tegyek  
azoknak,  kik  kifogásolták  ugy  az  én,  mint  párt-
feleim  fellépését  a  közös  hadsereg  intézményével  
szemben,  azt  hozván  fel  okul,  hogy  a  közös  
hadsereg  nincs  jelen,  jelen  nem  levőket  pedig  
élesen  bírálni,  nem  parlamentaris  dolog.  

Azt  hiszem,  hogy  az  ország  intézményeiről  
bárki  szólhat,  s  midőn  a  t.  honvédelmi  minister  
ur  törvényjavaslatát  a  hadseregről  beterjesztette,  



képviselője  azon  intézménynek,  a  melynek  érde-
kéről  szóló  tőrvényjavaslat  általa  benyujtatott.  
(Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  Legfölebb  csak  
akkor  fogadhatnám  el  az  előttem  szóltaknak  indo-
kait,  hogyha  azt  akarnók  mondani,  hogy  a  hon-
védelmi  minister  ur  jelenléte  által  a  legkevésbbé  
sincs  megvédelmezve  a  közös  hadsereg  intéz-
ménye  (Derültség)  és  a  legkevésbbé  sincs  az  
általa  képviselve;  tekintve  azt,  hogy  az  egész  
vita  folyamán  egy  pár,  érdemlegességet  kerülő  
szó  kivételével,  abban  a  tisztelt  minister  ur  
részt  nem  vett  és  a  kormány  álláspontját,  vala-
mint  az  általa  képviselt  hadsereg  állását  nem  
igyekezett  praecisirozni.  Hogy  a  t.  minister  ur  
a  közös  hadsereg  védelmére  nem  kelt  föl,  ebből  
azt  következtetem,  hogy bizonyosan  a  mi  nyilat-
kozataink  a  közös  hadsereget  illetőleg  olyan  
valódiak,  hogy  nem  talált  elég  indokot  a  had-
sereg  védelmére.  De  nem  fogadhatom  el  azt,  
hogy  mi  a  közös  hadsereget  sértettük;  nem  
fogadhatom  el  már  azért  sem,  mert  egy  állami  
intézmény  felett,  a  melybe mi vérünket  és pénzün-
ket  adjuk,  bírálatot  mondanunk  lehet  és  ha  mi  
ez  intézményt  rosznak,  nagyon  rosznak  tartjuk,  
afelett'erős  bírálatot  mondani  nem  csak  jogunk  
van,  de  kötelességünk  is;  (Ugy  van!  a  szélső  
baloldalon)  oly  kötelességünk,  a  melyet  gyako-
rolni  fogunk  mindig  és  gyakorolnunk  is  kell  
már  azért  is,  mert  bármennyire  tiltakozzanak  is  
ez  ellen  a  parlament  tekintélye  érdekében,  épen  
a  parlament  tekintélye  követeli  azt  meg,  hogy  
bármily  erős  legyen  is  az  az  ítélet,  a  melyet  
ez  intézmény  felett  mondunk,  épen  a  parlament  



tekintélye  érdekében  nem  szabad  azt  kímélnünk  
sem  magáért  az institutióért,  sem  urukért.  (Helyes-
lés  a  szélső  balon.)  I)e  gyakorolni  fogjuk  e  bírá-
latot  mindaddig  és  még  erősebben  mint  most,  
hogy  ha  a  katonai  párt,  mely  az  újabb  időben  
szerepelni  kezd,  e  szereplését  folytatja,  vagy  
épen  még  akvmerőbben  mer  fellépni;  gyako-
rolni  fogjuk  e  bírálatot,  mert  a nemzet érdekében 
levőnek  találjuk  azt,  hogy  kellően  ellenőriztes-
sék,  nehogy  az  alkotmányosság  és  a  parlamen-
tarismus  nyakára  nőjjön  ezen  intézmény.  (Élénk 
helyeslés  a.  szélső  baloldalon.)  

Nem  fogok  a  peleskei  nótárius  hibájába  
esni  és  Jókai  képviselő  urat  nem  fogom  komo-
lyan  venni  (Derültség  a  szélső  balon)  s  épen  
azért,  mert  nem  fogom  komolyan  venni,  meg  
fogom  mutatni,  hogy  a  miket  Jókai  Mór  kép-
viselő  ur  mondott,  azok komolyan  nem is vehetők 
Azt  mondja  Jókai  t.  képviselő  ur:  10  év  előtt  
ellene  volt  a  közös  hadseregnek,  de  most  nincs  
ellene,  sőt  megszavazza  e  törvényjavaslatot.  És  
ehhez  azon  bevezetést  teszi,  hogy  ő  meghagyja  
és  fenntartja  minden  képviselőnek  azon  jogát,  
hogy  ha  argumentumokat  és  adatokat  hoztak  
fel,  melyek  meggyőződését  leküzdötték,  e  meg-
győződését,  melyet  egy  erősebb  meggyőződés  
leküzdött,  egyik  napról  a  másikra  megváltoztat-
hassa.  Midőn  a  t.  képviselő  ur  megadja  a  kép-
viselőnek  azon  jogot,  hogy meggyőződését  egyik  
napról  a  másikra  változtathatja, nagy  szerénység  
volt  tőle,  hogy  a  közös  hadseregre  nézve  meg-
győződését  csak  10  év  után  s  nem  mindjárt  
másnap  változtatta  meg.  



Tiz  évvel  ezelőtt,  midőn  a  közös  hadsereg  
intézménye  behozatott,  a  delegatió  még  egy  ki  
nem  próbált  intézmény  volt,  annak  hatáskép-
telensége  nem  volt  bebizonyítva,  nem  állott  előt-
tünk  a  tény  úgy,  mint  most,  hogy  ez  intézmény  
képtelen  a  közös  hadügyet  ellenőrizni  és  annak  
túlkapásait  meggátolni  és  most,  midőn  be  van  
bizonyítva  az,  hogy  a  delegatió  ezen  ellenőr-
zésre  képtelen,  most  változtatja  meg  Jókai  kép-
viselő  ur  nézetét  e  kérdésben  és  acceptálja  a  
közös  hadsereget?  Azt  mondja,  sok  javulás  tör-
tént  tiz  év  óta  a  hadseregben.  Tiz  év  előtt,  
midőn  a honvédségi  törvény meghozatott,  jogosult  
volt  a  remény,  hogy  ezen  intézmény  önálló  
magyar  hadsereggé  fejlődik  majd.  

E remény meghiusult  s  a  honvédség a  helyett,  
hogy  kifejlődött  volna  ily  önálló  magyar  had-
sereggé,  a  visszaesés  stádiumában  van.  (Ugy  
van!  a  szélsőbalon).  Midőn  Jókai  képviselő  ur  
1872-ben,  73-ban  e  padokról  a  közös  hadsereg  
ellen  beszélt,  akkor  a  honvédség  külön  dandárra,  
külön  divisiókra  volt  osztva;  most  pedig  a  hon-
védség  be  van  osztva  a  közös  hadsereg  dan-
dáraiba;  önállólag  épen  nem  szerepel.  1872.,  
73.  és  74-ben,  midőn  Jókai  képviselő  ur  még  e  
padokon  ült,  akkor  a  honvédség  mitrailleuse  csa-
patokkal  volt  ellátva,  melyekből  várni  lehetett,  
hogy  idővel  tüzérség  fejlődik  ki  és  most  ezek  
is  megszüntettettek  és  podig  a  nélkül,  hogy  a  
külön  tüzérség  felállíttatott  volna.  (Ugy  van!  
Ugy  van!  a  szélső  balon).  Ezelőtt  10  évvel,  
midőn  még  honvédtábornok  nem  volt,  azt  hittük,  
hogy  majd  saját  tábornoka  lesz  a  honvédségnek  



és  most  meggyőződtünk  arról,  liogy  a  honvéd-
ségnek  külön  tábornoka  nem  lehet,  hanem  csak  
csász.  kir.  tábornokok  lesznek,  ez  képes  volt  
meggyőzni  Jókai  képviselő  urat  arról,  hogy  
korábbi  álláspontjával  felhagyjon  és  a  közös  
hadsereg  álláspontját  foglalja  el.  

Sőt  a  honvédségnél  egy  külön intézmény,  az  
adlatusi  intézmény  lépett  életbe,  melyről  nem  
tudjuk, hogy  tulajdonképen támogató,  segítő,  vagy  
pedig  kutató,  kikémlő  intézmény-e  a  honvédség  
keretében.  Ez  is  azon  idő  után  következett  be,  
melyben  Jókai  képviselő  ur  még  a  közös  had-
sereget  ellenezte  és  most  elfogadja.  Hivatkozott  
nemzetiségi  szempontból  a  képviselő  ur  arra,  
hogy  a  tiszteknek  meg  van  rendelve,  hogy  
magyarul  tudjanak.  Nagyon  régen  meg  van  az  
rendelve,  t.  ház,  hogy  magyarul  tudjanak;  de  
mivel  az  avangement  az  összes  gyalogsági  és  
lovassági  ezredeknél  egyetemleg  történik,  át  jön  
egy  cseh  ezredből  a magyar  ezredbe  egy  olyan,  
a  ki  magyarul  nem  tud  és  megfordítva  át  megy  
oda olyan, ki annak az ezrednek  nyelvét nem ismeri. 
Tehát  azon  biztosítás,  a  melyet  a  képviselő  ur  
felhozott,  hogy  a  tisztek  kötelesek  magyarul  
megtanulni,  semmi  positiv  eredményt  nem  képes  
felmutatni.  (Ugy  van  a szélső  balon.)  

Mondá  a  képviselő  ur,  hogy  ott  van  a  
Ludovica-academia,  ott  képezhetünk  tiszteket.  Az  
igaz  képezhetünk,  de  csak  hadnagyokat  és főhad-
nagyokat,  de  csak  azokból,  a  kik  a  sorozáson  
már  keresztül  mentek  és  hadképteleneknek  nyil-
váníttattak,  mert  a  ki  hadképtelennek  nem  nyil-
vánittatik  és  a  sorozásra  kiállani  tartozik,  azt  



a  honvédség kötelékébe  10 év előtt  fel  nem lehetett 
venni,  vagyis  más  szavakkal,  a  harczképes  intel-
ligentia  ez  intézetben  nem  folytathatja  tanul-
mányait.  Erre  hivatkozott  a  honvédelmi  minister  
ur  is,  midőn  azt  nyilvánította,  hogy  252  ezer  
honvédből  10Ó  ezeret  nem  képesek  mozgósítani  
tisztek  hiányában.  Erre  vonatkozik  a  honvédelmi  
minister  ur  azon  nyilatkozata,  hogy  az  egy  éves  
önkénytesi  intézményen  változtatni  kell,  mert  az  
intelligentiának  a  honvédséghez  átjövetele  ki  van  
zárva  s  épen  az,  hogy  ki  van  zárva,  az  meg-
nyugtatja  Jókai  képviselő  urat  és  azon  czím  
alatt,  hogy  hiszen  van  Ludovica-academia,  mely  
nem  bir  megfelelni  feladatának,  kész  előbb  vallott  
elveitől  elállani  és  a  közös  hadsereg  állás-
pontjához  csatlakozni.  Ez  épen  olyan,  mint  az,  
hogy  a  budai  vár  erődítvényeinek  felhagyását,  
hol  a  bástyákat  a  patkányok  is  aláásták  volt,  
vívmánynak  hirdette;  holott  ott  áll  a  citadella,  
a  mely  arra  figyelmezteti  a  nemzetet,  hogy  ott  
oly  erőd  tartatik  fenn,  a  mely  Budapestet,  mint  
nyilt  várost  megvédeni  nem  képes  ugyan,  de  
arra  alkalmas,  hogy  belőle  a  várost  romba  
lehessen lőni.  (Ugy  van!  Ugy  van!  a  szélső  balon.)  

A  delegatiókra  is  hivatkozott  a  t.  képviselő  
ur,  hogy  azok  a  közös  hadsereg  költségvetésében  
mily  megtakarításokat  tettek;  mi  pedig  csak  azt  
tapasztaltuk,  hogy  a  magyar  delegátusok  csak  
lovagiasságukkal  tűntek  fel,  melyekkel  a  száz-
ezereket  és  milliókat  a  közös  hadügyi  budget  
feneketlen  hordójába  temették  és  emlékezzék  
vissza  a  t.  képviselő  ur,  hogy  ha  a  delegatiók  
nem  szavazták  meg  a  kért  összegeket,  kapta  



magát  a  közös  hadügyminister,  megtette  a  tál-
kiadásokat,  felhatalmazás  nélkül  s a  nélkül,  hogy  
póthitelt kért volna. Utólag kellett  a jóváhagyásnak 
megtörténni.  Talán  a  delegatióknak  ezen fellépése, 
ezen  nagy  takarékossága  az,  mi  Jókai  képviselő-
társamat  arra  indította,  hogy  ezelőtt  öt-hat  évvel  
vallott  nézeteitől  elállván, a közös hadsereget  accep-
tálja? 

Más  okokra  is  hivatkozott  a  t.  képviselő  ur.  
Azt  mondta,  Franeziaország  egy  nagy  háborút  
viselt;  ki  hitte  volna,  Franeziaország  megveretett!  
S  abból,  hogy  a  eaesarismus  hadserege,  a  hét  

_  évi  szolgálati  idővel  ellátott  hadsereg,  mely  a  
bírálatot  sértésnek  tekintette,  mely  úgy,  mint  a  
mienk, a nemzettől el  volt  különítve s más szellemet, 
mint a laktanyai szellemet nem  ismert,  megveretett,  
azt  következteti,  hogy  mi  is  tartsuk  fenn  a  had-
sereget,  mely  csak  caesarismust  és  kaszárnya-
szellemet  ismer,  alkotmányt  és  nemzetet  nem.  
(Tetszés  a  szélső  balon.)  

Hivatkozik  a  t.  képviselő  ur  Plevnára  s  
elmondja,  hogy  azon  időt,  mely  azóta  lefolyt,  
annak  tanulmányozására  fordította,  hogy  a  lovas-
ság  mily  fontos.  Előadja  a  muszte  hafizok  vitéz-
ségét  s  mindebből  azt  vonja  le,  hogy  mi  ne  
kövessük  azon  45,000  embert,  kik  oly  hösileg  
viselték  magukat,  hanem  kövessük  ama  200,000-
nyi  muszkát,  kik  képtelenek  voltak  a  45,000  
hőst  leverni,  pedig  hosszabb  időt  töltöttek  a  czár  
szolgálatában  s  kik  az  orosz  birodalomban  ép  
oly  mindenható  politikai  befolyást  gyakorolnak,  
minőt  külügyeinket  illetőleg,  a  mi  hadseregünk  
vezetői  is  talán  e  példából  indulva  ki,  megkísér-



Jenek.  Nem  azt  következteti,  hogy  a  hősök  rend-
szerét,  kik  hazájokat  vitézséggel  védelmezték,  
fogadjuk  el, hanem következteti  azt,  hogy fogadjuk 
el  azon  rendszert,  mely  ama harcziatlan  katonák-é  
és férfiatlan  férfiaké,  kik  csak kiéheztetés utján tud-
ták  ama  maroknyi  csapatot  legyőzni,  (ügy  van!  
a  szélső'  baloldalon.)  

Hivatkozik  a  képviselő  ur  Szerbia,  Románia  
és  Bulgária  példájára  s  elfelejti,  hogy  azok,  kik  
Plevnánál  vitézül  viselték  magukat,  a  román  had-
sereg tagjai  voltak,  mely hadsereg  rövid  szolgálatú  
nemzeti  hadsereg  s  elfelejti,  hogy  ezek  a  muszka  
hadsereg  mellett,  mily  előnyös  sziliben  tűntek  
fel.  Elfelejti  a  képviselő  ur,  hogy  Szerbia  fel-'  
szabadult  s  független  hadsereggel  bir,  hogy  
Romániának  önálló  hadserege  van,  Bulgaria  
önálló,  független  hadsereggel,  hogy  még  Kelet-
Rumelia  is  külön  militiával  bir.  Mindebből  Jókai  
képviselő  ur  azt  következteti,  hogy  mi mondjuuk 
le  az  önálló  hadseregről,  épen  azért,  mert  ezen  
apró nemzetek  új, önálló,  nemzeti élethez  kezdettek.  
Mi  a  nagyobb  nemzet,  az  önálló  nemzeti  lét  
feltételeit  adjuk  fel  azon  pillanatban,  mikor  
Európa  keletén  minden  nemzet  új,  önálló  nemzeti  
fejlődésnek  indul.  

Az  Italia  irredentára  is hivatkozik,  mintegy  
megfélemlítésül,  a  helyett,  hogy  látná,  miszerint  
azon  nemzet,  a  mely  a  harcztéren  nem  aratott  
dicsőséget,  daczára  annak,  hogy  a  multak  ily  
keserű  hagyománynyal  birnak,  képes  addig,  mig  
a  nemzeti  nyelvet  beszélők  területéből  csak  
egyetlen  darabka  is  van  idegen hatalom  alatt,  ily  
nagy  erőfeszítésre  és  van  elég  bátorsága  oly  



politikát  követni,  a  mely  visszaköveteli  azon  
részeket,  a  melyeken  olaszok  beszélnek,  mi  
magyarok  mondjunk  le  azou  feltételről,  mely  a  
nemzet  kiegészítésének  részét  képezi:  az  önálló  
nemzeti  lét  védelmelll szolgáló nemzeti hadseregről. 
(.Helyeslés  a  szélső  baloldalról.)  

Márkus  István  t.  barátom  azon  megjegyzést  
tette,  hogy  én talán  Francziaországban  láthattam  
közelről  az  eseményeket,  de  a  franczia  nemzet  
azokból,  mert  közelebb  volt  hozzájuk,  más  tanú-
ságot  vont  le,  nem  pedig  azt,  hogy  nemzeti  és  
rövidebb  ideig  szolgáló  hadsereg  szükséges.  

Nézetem  szerint  a  t.  előadó  ur  téved.  Nézze  
csak  meg  a  ministeri  és  véderő  bizottság  által  
benyújtott  indokolást,  a melyekben  ki  van  emelve,  
hogy  Franeziaország  mily  nagy haderővel  rendel-
kezik.  Nem  az  állandó  hadsereg,  hanem  a  terri-
toriális  és  szervezetében  a  porosz  népfelkeléshez  
hasonló  ezen  hadsereg  adja  azon  nagy  haderőt  
ugy,  hogy  a  császárság  idejében  szolgáló  állandó  
hadsereg  hét,  a  mostani  pedig  öt  évet  szolgál  
active.  Az  activ  szolgálati  idő tehát  leszállittatott  
és  az  állandó  hadsereg  mellett  a  nagy  nemzeti  
territoriális  sereg  szerveztetett.  Ez  külömbözik  a  
császári  hadseregtől,  a  mely  mellett  a  mobil  
nemzetőrség  'megvolt  1868-ban  a  törvényben  
(Ugy  van !  a szélső bálfelöl)  és a melyet a  császárság,  
politikai  félelemből,  nem  mert  szervezni.  (Ugy  
van!  a  szélső balfelöl.)  És  mert ezt tenni  nem  merte,  
nem  volt  képes  a  német  hadsereggel  szemben,  
nagyobb  haderőt  az  ütközet  színhelyére  vinni.  
(Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.) 



Még  más  is  történt  Francziaországban,  mi  a  
mi viszonyainkra  is  talál.  Ott  voltak  Metzben  a  
fegyverek  százezrivel,  de  nem  lehetett  azokat  
felhasználni,  mert  a  závár  Parisban,  vagy  máshol  
volt  elrejtve,  nehogy  a  fegyverek  a  nép  kezébe  
kerülve  felhasználtathassanak  a császárság  ellené-
ben.  (Ugy  van!  a  szélső'  baloldalon.) 

Azt  mondotta  a  t.  előadó  ur,  hogy  téved-
tem,  mert  nem  két,  hanem  négy  tüzérezred  van  
a  közös  hadseregbeu,  a  mely  Magyarországból  
toboroztatik.  Beismerem,  t.  ház,  hogy  tévedhet-
tem,  azonban  ez  korántsem  bizonyít  ellenem,  
mert  én  azért  hoztam  fel  a két  tüzérezredet,  hogy  
bebizonyítsam,  mikép  könnyű  lesz  az  önálló had-
seregre  való  átmeneteit  eszközölni.  Ha  azonban  
négy  van,  akkor  mellettem  argumentált  a t.  elő-
adó  ur,  mert  ekkor  kétszerte  könnyebb  az  önálló  
hadseregbe  való  átmenetel,  mert  kétszerte  köny-
nyebben  lesz  a  magyar  tíízérezredek  keretének  
megalkotása.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Felhozza  a  t.  előadó  ur,  hogy  a  fegyelem  
az,  a  mi  a  katonát  az  ütközetben  összetartja  és  
hogy  csak  fegyelemmel  lehet  a  katonát  ütkö-
zetbe  vinni.  (Halljuk!  Halljuk!)  Én  beismerem,  
hogy  a  csatáig  a  fegyelem  tartja  össze  a  had-
sereget,  de  a  csata  folyama  alatt  nem  ez,  hanem  
az  a  lelkesedés  s  azon  tűz  az,  a  mi  belülről  jő,  
az  a  lelkesedés,  a  mi a hadsereget  a hazának  és  
nemzetnek  védelmezésére  ösztönzi.  (Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  Gondoljon  csak  arra  a t.  elő-
adó  ur,  hogy  mi  történik  az  oly  hadsereggel,  
a  melyet  a  fegyelem  tart  össze,  vereség  eseté-
ben,  mikor  a  fegyelem  teljesen  megszűnik  és  a  



hadsereg  tagjai  egymás  jóindulatú  támogatására  
vaunak  utalva.  Ha  nem  kellene  a  lelkesedés,  
akkor  nincs  indokolva,  hogy  azon  porosz  had-
sereg,  m ilyet  Jénánál  megvertek,  s  mely  kitűnően  
fegyelmezve  volt,  mig  azon  porosz  hadsereg,  
mely 1814-ben győzött,  — győzött, mert  a  nemzeti  
érzület  s  azon  vágy  vezette,  hogy  az  idegen  
uralmat  saját  hazájáról  lezárhassa.  (Ugy  van!  a  
szélső  balon.)  

Degré  t.  képviselőtársamnak,  midőn  azt  
kérdezte,  hogy  ha  a  ház  megszavazza  ezt  a  tör-
vényjavaslatot,  milyen  compensatiót  fog  a  nem-
zet  ezért  kapni,  azt  mondta,  hogy  fogja  kapni  
a  közös hadsereg közös  védelmét.  Többször  emlí-
tette  a  t.  képviselő  ur,  hogy  a  közös  védelmet  
a  mi  érdekünkben  fenn  kell  tartani,  hogy  fél-
nünk  kell  attól,  ha  az  nékünk  felmondatik.  Mi  
az  a  közös  védelem?  Lássuk  a  mult  században,  
József  császár  idejében  az  ausztriai  hadak  sehol  
sem  győztek,  a  hol  szövetségesök  nem  volt.  A  
napoleoni  hadjárat  alatt  vereség  vereséget  ért;  
midőn  győztek  a  francziák  ellen  1814-ben,  akkor  
szövetségesekkel  győztek.  1848 —49-ben  a  ma-
gyar  nemzettel  szemben  vereséget  szenvedtek.  
Csak  az  orosz  sereg  szövetségével  győzhették  
le  a  magyart.  1864-ben  legyőzték  a  dánokat,  
mert  Poroszországgal  szövetkeztek.  1866-ban  a  
poroszok  ismét  megverték.  1869-ben,  mikoj  a  
bochések  fellázadtak,  nem  birták  őket  legyőzni,  
hanem  pénzen  kelletett  a  békét  megvásárolni.  
És  most,  midőn  a  keleti  kérdés  megoldása  előtt  
állottunk  és  Szerbia  minket  insultált,  azt  mond-
ták  :  nem  lehet  Szerbiát  megfenyíteni,  mert  az  
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igen kicsi,  nem  lehet  Oroszországot  megtámadni,  
mert  az  igen  nagy.  Csak  azt  állítom,  midőn  a  
közös  védelemről  van  szó,  a  múltban  sikert  nem  
mutat,  a  jövőre  pedig  kellő  biztosítékot  nem  
nyújt,  én  azért  ezen  közös  védelemben  meg-
nyugvást  nem  találok  s  azért  óhajtom,  hogy  
Magyarország  védelme  külön  legyen  szervezve.  

Azt  mondja  az  előadó ur:  Mi fogna  történni, 
hogy  ha  egyszer  azt  mondják  a  Lajthán  túl:  

»  nincs  közös  hadsereg,  nincs  közös  védelem.  
Mondanák  bár  azt  béke  idején,  örülnénk  nagyon.  

De  jót  áll-e  a  t.  képviselő  ur,  hogy  a  
viszontagság  közepette,  vesztett  ütközet  idején,  
midőn  a  germán  és  szláv  elemek  áramlata  köztt  
ütközetet  kell  létünkért  elfogadnunk,  vájjon akkor, 
midőn  hadseregünket  egy  új  Laugensalza  elébe  
vezetik,  akkor,  kérdem,  ha  fel  fogják  mondani a 
közös  védelmet,  mit  tehetni  az  a  nemzet,  
melynek  fiai  idegen  tisztek  alatt,  idegen  had-
seregben  van  és  mikor  a  veszedelem  ellen  nem  
védheti  magát,  mert  fiai  távol vannak  az  ország-
tól,  távol  azon  csataterektől,  hol  idegen  néz-
pontokból  letétetik  velük  a  fegyvert.  Akkor  a  
magyar  nemzet,  mert  nem  bir  önálló  hadszer-
vezettel,  magát  saját  erejéből  megvédeni  nem  
lesz  képes.  Es  vájjon  biztosít-e  a  t.  képviselő  
ur,  hogy  a  német  egységnek eddig  történt  való-
sulása  után,  mely  valosulás  villámlás  és  meny-
dörgés  köztt,  mint  az  isten  parancsolata,  létre  
jöttnek  látszik  a  német  nemzet  előtt,  vájjon  a  
lajthántúli  országok  egy  Németországgal  vise-
lendő  háború  esetén,  meg  fogják-e  állani  helyö-
ket  a  trón  és  a  király  mellett,  mint  meg  fog  



állani  a  rokontalan  magyar  nemzet  és  vájjon  a  
trón  és  a  királynak  nem  fog-e  nagyobb  bizto-
sítékot  nyújtani  nz  önálló  magyar  hadsereg,  mely  
szervezettel  bir,  mely  képes  lesz  a  trónt  akkor  
is  támogatni,  mikor  az "idegen,  szláv  és  germán  
rokonnal  biró  fajok,  nem  fogják  oly  erélylyel  
csatába  vinni  fegyvererejöket,  mint  a  mily erély-
lyel  a rokontalan,  léteért  küzdő magyar  tenné  azt.  

Azt  mondja  a  t.  előadó  ur,  hogy  a  közös  
hadsereg  az  alkotmány  keretében  van  és  alkot-
mányos  ellenőrzés  alatt  áll.  Én  ezt  nem  fogad-
hatom  el,  mert,  hogy  a  közös  hadsereg  alkot-
mányos  ellenőrzés  alatt  álljon,  e  tekintetben  
szükséges  volna,  hogy  a  parlamenteknek  vizs-
gálati  inquiry-joguk  legyen  a  közös  hadseregben  
előforduló  visszaélésekkel  szemben;  de  szüksé-
gesnek  tartanám,  hogy  a  közös  hadseregben  tör-
ténő  kinevezések  a  felelek  ministerek  által  ellen-
jegyeztessenek.  (Helyeslés  a  szélső balon.)  Azt  
mondja  a  t.  előadó  ur,  hogy  daczára  annak,  
hogy  mindez  nem  történik,  a  hadsereg  mégis  az  
alkotmányos  ellenőrzésen  belül  van.  Én  ezt hatá-
rozottan  kétségbe  vonom,  mert  azon  nemzetek-
nél,  melyek  az  alkotmány  iránt  érzékkel  bírnak,  
nem  történik  az,  hogy  egy  tábornok  a  felelős  
minister  ellenjegyzése nélkül  neveztessék  ki,  még 
egy  udvarhölgy  sem  neveztetik  ki  ellenjegyzés  
nélkül,  miként  ezt  Angliában  látjuk.  És  ha  áll  
az,  a  mit  szemünkre  vetett,  hogy  a  mi  rendsze-
rünk mellett  Ausztria  és  Magyarország  monarchia  
discrctiora,  akkor  én  viszont  azt  állítom,  hogy  
a  jelenlegi  hadsereg  fennállása  mellett  a  mi  
alkotmányosságunk,  a  mi  parlamentünk  nem  



egyéb,  mint  alkotmányosság  discretióra,  (Elénk 
helyeslés  balfdől)  mert  a  hatalommal  szem-
ben  nincs  más  garantia,  nincs  más  biztosíték,  
mint  az  erő;  igm  ám,  de  a  nemzet  kezéből  
hiányzik  ezen  erő,  melyet  a  hatalommal  szem-
ben jogainak  s képviselőházának  védelmére  latba  
vethetne,  (Helyeslés.)  

A*.t  mondá  az  előadó  ur,  hogy  ő  örököse  
a  Deák  pártnak  s  e  párt  polit'kájának.  Én  ezen  
nyilatkozatát  elfogadom  mentségül,  a  mennyiben  
azzal  a*t  akarja  kifejezni,  hogy  álláspontja nem 
saját  hibája,  hanem  öröklött  betegség; (Tetszés 
a  szélső  baloldalon)  de  én  azt  hiszem,  hogy  nem-
csak  a  Deák-pártnak  örököse,  hanem  sokkal  
messzébb  viszi  föl  örökösödési jogát.  Montesqu'eu  
az  oly  görög  városokról,  melyeknek  a  rómaiak  
Graecia  legyőzése  után  meghagyt'k  szabadságu-
kat,  azt  mondja, hogy  „midőn valamelyik  város-
nak  szabadságát  meghagyták,  előbb  két  pártot  
élesztettek  fül;  egyiket,  a  mely  védte  a  törvé-
nyeket,  az  ország  szabadságát  s  a  másikat,  a  
melyik  hirdette  és  bizonyította,  hogy  nincs  Hel-
lásbrn  más  törvény,  m'nt  a  rómaiak  akarata.  S  
miután  ezen  utóbbi párt örökké  hatalmasabb  volt,  
láthatjuk  ebből,  hogy  milyen  volt  a  görögök  
szabadsága."  (Helyeslés  a  szélső  balról.)  

Önök,  m!nt  a  t.  előadó  ur  is,  ki  nem  azt  
bizonyította,  hogy  mi  Magyarország  érdeke,  
hanem  azt,  hogy  mi  Bécsnek  akarata,  csakugyan  
ezen  párt  örökösének  látsí ik  lenni;  de  én  kér-
dem,  miként  hivatkozhatik  valaki  nagy  büszkén  
arra,  hogy  ő  a  Deák-pártnak  örököse;  hiszen  
tekintsük  az  eredményeket,  vájjon  fej  lesz tették-e 



a  nemzet  jogait  tovább  azon  az  alapon,  mely  
alapot  az  1867.  törvényhozás  elfogadott?  Vájjon 
anyagilag  előbbre  vitt:k-e  a  nemzetet,  hiszen az 
most  a  végromlís  széléi  áll.  (Igaz!  Ugy  von!  
a  szélső  baloldalon.)  Az  ily  párt,  mely  iduvitt >  a  
nemzetet,  hogy  anyagilag  tönkre  van  tive,  erköl-
csileg  pedig  demoralisálva,  (Igaz!  Ugy  van!  a  
szélső  balon)  az  ily  párt,  mondom,  nem  hivatkoz-
hatik  e  törvényhozási  teremben  ezen  eredmé-
nyekkel  szemben  büszkén arra,  hogy  azon  hagyo-
mányoknak  örököse  s  ha  teszi,  annyit  mond  
ezzel,  hog/ :  én  könnyelmű  apámnak  tékozló  fia  
vagyok.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  balról.)  

De  ha  a  Deák-pártnak  örököse,  be  kell  
váltani  azon  igéret  t,  a  melyet  a  Deákpárt  tett.  
Az  1867:  XI.  t.  cz.  10."§-ában  benn  van  a  
magyar  liads  reg.  Igen  sok  ember  ezen  szót  
azon  hitben  fogadta  el,  hogy  magyar  hadsereg  
fog  lenni  s  midőn  18fi8-ban  a  magyar  hadsereg  
int 'zmc'nye  fel  nem  álüttato't,  azon hitben  voltak  
azok,  a  kik  a  Diák-párthoz  tartoztak,  hogy  
majd  10  év  lefolyása  alatt  annyira  fog  erősödni 
ezen  pártnak  politikai  befolyása,  hogy  azon  
Ígéretet,  melyet  erre  nézve  az  1867:  XII.  t.  cz.  
10.  $-ában  felvett,  befogja  válta  ií.  Önöknek  
azon  10 év lefolyása  után ezen  Ígéretet  kellene  be-
váltani,  n  m  pedig  az  ellenkező,iek  hirdetésével  
a  nemzet  elé  állani.  (Helyeslés  a  szélső  balon.)  

Azt  mondj i  a  t.  előadó  ur:  ő  reál  poli-
tikus ;  hogy  ha  néz  is  a  csillagokba,  nem  akar  
ugy  járni,  mint  Tliales, a ki  az alatt,  mig  a  csil-
lagokat  nézte  a  gödörbe  esett.  Én  nem  is  fél-
tem  a  t.  előadó  urat  azon  szerencsétlenségtől,  



hogy  ő  a  gödörbe  esik,  hanem  inkább  attól  
féltem,  hogy  a  csillag  esik  az  előadó  úrra.  
(Elénk  tetszés  a  szél síi  balon. Derültség.) 

Idealisnak  nevezi  a  t.  előadó  ur,  mint  nagy  
real-politikus  a  mi  követelésünket,  hogy  legyen  
magyar  vezényszó,  magyar  zászló;  erre  vonat-
kozólag azt  mondja,  hogy  azon  44°/« ban,  mely  a  
közös  hadseregben  Magyarország  hadi  állomá-
nyát  képezi,  20°/«  van,  moly  nem  magyar.  Én 
elhiszem  ezt,  de  nem  azon  következtetést  vonom  
le  abból,  hogy  ezért  a  magyar  vezényszó  és  
magyar  zászlóról  lemondjunk,  mert  én  igen  jól  
tudom,  hogy  egy  politikai  nemzet  és  tekintse  
meg  az  előadó  ur,  akár  Franeziaország  történe-
tét,  mielőtt egységes  nemzetté  vált, vagy  Spanyol-
országét,  egy  politikai  nemzetet  nem  az  alkot,  
hogy  egy  nyelvet  beszélnek,  hanem  a  közös  
politikai  mult.  Én  nem  hihetem,  hogy  azon  nem-
zetiségek  gyermekei,  a  kik  századokon  keresz-
tül  a  magyar  nemzet  zászlói  alatt  találták  a  
pogányság  ellen  védelmüket,  a  kiknek  száza-
dokon  keresztül  a  közös  csatatéren  fiaik  együtt  
ontották  véröket  velünk  e  haza  önállósága  és  
szabadságáért,  visszautasítsák,  hogy  a  magyar  
zászló  alatt  küzdjenek,  a  mely  alatt  atyái  foly-
ton  küzdöttek;  visszautasítsák,  hogy  magyar  
vezényszó szerint  vezényeltessenck.  Nem  hihetem,  
hogy  kedvesebb  lehessen  a  német  vezényszó,  
mely  alatt  csak  tűrni,  szenvedni  tanultak,  de  
soha  védelmet  és  oltalmat  ugy  nemzetiségök,  
mint  vallásuk  tekintetében  nem  találtak.  Tudni  
kell  azon  nemzetiségeknek,  hogy  az  ő  vallás-
szabadságuk  egyedül  a  magyar  szabadság  har-



czosainak  köszönhető,  hogy  ha  azok  nem  lettek  
volna,  épen  ugy, mint  a  lajthántúli nemzetiségek, 
vallásszabadságban  soha  sem  részesültek  volna.  
De  szükséges  azért  is  a  magyar  vezényszó,  
hogy  képesek  legyünk  valahára  egymást  meg-
érteni,  mert  ha  egymást  megérthetjük,  kevésbé  
leszünk  félreértéseknek  kitéve  (Igaz!  a  szélső  
balon.)  Tudom  én  azt,  hogy  épen  azért  zárják  
ki  a  magyar  vezényszót,  nehogy  Magyarorszá-
gon  egymást  megérthessük  és  akkor  az  önkény-
uralom  tényezőivel  szemben,  határozott  állást  is  
foglaljunk.  (Elénk  tetszés és helyeslés  a szélső  balfelöl.) 

Azt  mondja  a  t.  előadó  ur,  hogy  nem  elég  
erős  a  nemzet  és  azért  nem  lehet  oly  erős  
politikát  követni,  mint  a  milyen  a  mi  követe-
lésünk.  Én  hallottam  rabszolgatulajdonosoktól  
azt,  a  rabszolgafelszabadítás  ellen,  hogy  nem  
kell  felszabadítani  őket,  mert  a  kik  képesek  
nekik  milliomokat  keresni,  azok  nem  lesznek  
képesek  saját  kenyeröket  megkeresni.  Azon  
argumentum,  hogy  a  nemzet  nem  elég  erős,  
hogy  önerején magát fenntarthassa,  hasonlít  ahhoz,  
a  mit  a  rabszolgatartó  saját  érdekében  mondott,  
hogy  a  rabszolga  nem  lesz  képes  élete  táplá-
lékát  megszerezni.  (Elénk  helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon.)  De  miért  ne  lennénk  mi  erősek?  Ott  
van  Belgium,  mely  kis  nemzet,  ott  van  Hol-
landia,  ott  van  Svajcz,  melyek  szintén  kis  
nemzetek.  Igaz,  azt  fogják  mondani,  hogy  azok  
mívelt  nemzetek.  De  hát  itt  van  ismét  Románia,  
Szerbia,  Montenegró, Bulgária,  s'"t  Kelet-Rumélia.  
Ezek  önálló  hadsereggel  bírnak.  Es  akkor  azt  
mondja  a  t.  előadó  ur,  hogy  ideális  a  mi  mul-



tunk  felfogása,  hogy  ideális  jelen  helyzetünk  
felismerése.  Hisz  multunk  arra  tanít  és a  história  
is  arra  tanít  bennünket,  hogy  egy  nemzet,  mely  
önmagát  kormányozza,  saját  érdekeit  védelmezi,  
sokkal  olcsóbban  teheti ezt,  mintha  idegen fajokra 
bizzák  saját  védelmüket.  Létünk  a  múltban  s  
azon  szellemi  fejlettség  foka,  melyen  állunk,  
azon  anyagi  előny,  a  melylyel  azon  említett  
civilizálatlan  nemzetekkel  szemben  birunk,  nem  
adja-e  meg  a  jogot  a  jövendő  létezésre?  Régi  
küzdelmeink  nem  adnak-e  erősebb  jogot  a  létre,  
mint  azon  nemzeteknek,  melyek  csak  az  imént  
ébredenék  fel  ?  (Élénk  helyeslés  a  szélső  balon.) Ha 
azon  nemzetek  nem  rettegnek  attól,  hogy  egy  
önálló  létet  kezdhessenek,  sőt  hogy  ezen  önálló  
létet  kezdhessék,  a  csatatérre  mennek,  életüket,  
vagyonukat  áldozzák,  ez  csak  azt  bizonyítja,  
hogy  e  kis  nemzeteknél  nincsenek  oly  nagy  
reál-politikusok,  mint itt  minálunk vaunak.  (Elénk  
helyeslés  a  szélső  balon.)  

A  t.  előadó  ur,  midőn  a  közös  hadsereget  
védelmezi,  azt  mondja  nekünk,  hogy  mi  nem  
vagyunk  elég  erősek  és  ne  is  próbáljuk  meg,  
hogy  erősek  legyünk,  ped:g,  t.  ház,  soha  nem-
zetek  jogokat  nem  vívtak  ki  bátorság  és  ön-
bizalom  nélkül,  mert  a  ki bátorság  és  önbizalom  
nélkül  lép  ki  a  küzdtérre,  az  előre  elvesztette  
ügyét. 

Nemzetek  jogokat  nigy  szenvedések  és  
áldozatok  nélkül  nem  szereztek  soha!  A  meg-
szerzett  jogokat  pedig  féltékenységgel  és  nagy  
óvatossággal  tudták  megvédelmezni  és  fenntar-
tani.  Hisz  szenvedések,  küzdelem  nélkül  nem  



jutottak  el  nyugot  népei  azon  fejlettségi  stádium-
hoz,  a  melyben  most  vannak.  (  <llénk  helyeslés  a 
szélső  balon)  Az  angolok  „habeas corpus acta"-ja 
a  csatatér  és  a  vérpad  gőzéből  bontakozott  ki.  
A  vallásszabadság  a  máglyák  ftlstjéből  emel-
kedett  fel.  (É  énk  helyeslés  a  baloldalon)  A  
gondolatszabadság  a  pellengéren  született.  (Élénk  
helyeslés a  szélső  balon.)  Mi  a  három  századon  át  
omló  vérünkben,  háromszáz  esztendő  óta  patakzó  
könnyeinkben  ,  báromszázados  vértanuságunk-
ban  már  előre  lefizettük  azon  váltságdíjat,  (Élénk  
éljenzés  a  szélső  bal felöl)  a  mely  váltságdíjat  meg  
kell  hozni  a  nemzeteknek  azért,  hogy  önálló  
létellel  és  független  existentiával  bírhassanak.  

Azt  mondja  az  előadó  ur,  hogy  mi  szol-
gáltassuk  ki  fegyvereinket  a  közös  hadsereg  szer-
vezetének,  vagyis  szolgáltassuk  ki  fegyvereinket  
az  idegeneknek.  Azt  mondja  az  előadó  ur,  hogy  
bocsássuk  be  várainkba  az  idegeneket,  s  ha  a  
különböző  apró  nemzeteknek  nemzeti  hadseregei  
majd  energiájukkal,  egész  tüzükkel  es  hevükkel  
fogják  azon  kérdést,  mely  most  Európát  vál-
ságban  tartja,  a  nemzetiségi  kérdést  megoldani:  
akkor  mi  rokontalanok  egyedül  legyünk,  a  kik  
fegyvereinket  nem  magunk  viseljük,  tehát  nem  
is  használhatjuk,  hanem  idegen  kézbe  adjuk;  
egyedül  legyünk,  a  kik  fegyverrel  nem  bírván,  
a  nemzetiségek  ezen  nagy  létküzdelmében  saját  
hazánkat  és  nemzetiségünket  kellő  erélylyel  
védelmezni  képesek  ne  legyünk?  A  ki  másra  
b'zza  f  gyvereit,  annak  az,  a  kire  bizta,  urává  
lesz.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.) 

Ha  mi  a  közös  hadsereg  szervezetére  



bízzuk  fegyvereinket,  akkor  a  nemzeti létről  már  
jó  előre  lemondtunk.  (Ugy  van  a  szélső  balfelöl.)  
Mert  egy  nemzet,  ha  még  oly  nagy  is,  mint  a  
magyar,  a  mai  küzdelemben,  midőn  a nagy fajok 
egyesülnek,  a  kis  fajok  önvédelmükre  csoporto-
sulnak,  ha  saját  nemzetiségének  praegnans  kife-
jezését  nem  tudja létrehozni,  még mielőtt  a  erisis  
bekövetkezett,  ha  nem  képes  saját  nemzeti  erői-
nek  szervezetét  még  a  béke  idején  megadni,  a  
csatatéren  el  fog  veszni  menthetetlenül.  

Ha  tekintem,  hogy  kiknek  kezébe  teszszük  
fegyvereinket  és  kiket  bocsátunk  várainkba,  kik-
nek  szolgáltatjuk  ki  a  nemzet  virágát,  azt  látom,  
hogy  a  Lajthántúl  két  párt  van,  az  egyik  a  
mostani  többség,  mely  azon  fajokkal  és nemzeti-
ségekkel  rokonszenvez,  fölbiztatja  ellenünk,  a  
mciyek  a  magyar  nemzet  legnagyobb  ellenségei  
ugy  kívülről,  mint  belülről.  (Ügy  van!  a  szélső  
balfelöl.)  Látom  másfelől  a  kisebbségben  levő  
pártot,  melynek  élén  azon  férfiú  áll,  ki  évtizede-
ken  át  azt  haugoztatta  Magyarországról:  „Car-
thaginem  delendam  esse  censco."  

Épen  azért  nem  fogadom  el  a  szőnyegen  
levő  törvényjavaslatot,  mert  igen  jól  tudom  a  
történelemből,  hogy  a  nemzetek  tragoediájának  
azon  felvonása  után,  a  hol Carthago  leteszi  fegy-
vereit,  azon  jelenet  következik,  mely  Carthago  
lerombolása.  (Tetszés  a  szélső  balon.)  Kérem  a  
t.  házat, méltóztassék  az  általam  és  elvbarátaim  
által  aláirt  határozati javaaslatot  elfogadni.  (Za-
jos  éljenzés a  szélső  balon.)  



Az erdélyi birtokviszonyok rendezése érdekében. 

(Deczember  3.  1879.)  

Tisztelt  képviselőház!  Az  erdélyi  birtok-
viszonyok  rendezése  tekintetében  óhajtanék  kér-
dést  intézni  az  igen  t.  földmívelési-,  ipar-  és  
kereskedelmi  minister  úrhoz.  Az  ügy,  melyben  
szólni  akarok,  nem  új,  köztudomású,  oly  ügy,  a  
mely  az  egész  hazát  átalánosságban  érdekli,  
mert  általános  közérdekű  az,  hogy  az  ország-
nak  egyik  része  s  az  ezen  részekben levő  mező-
gazdaság  belevonatván  a  vasutak  által  a  világ-
forgalomba,  versenyképességét  el  ne  veszítse  és  
az  ott  levő  mezőgazdaság  tönkre  ne  menjen.  
A  vasutak  behozatala  alkalmával  Erdélynek  
mezőgazdasága,  mely  eddig  gabonatermelésre  
volt  fektetve,  a  magyarországi  jobban  és bőveb-
ben  termő  talajnak  concurrentiája  következtében  
arra  van  utalva,  hogy  az  állattenyésztési  gaz-
dasági  rendszerre  menjen  át.  De  az  lehetetlen  
mindaddig,  mig  a  birtokviszonyok  reudezve  
nincsenek,  mig  a  tagosítás  végrehajtva  nincs,  
m'g  a  közlegelők  és  erdők  felosztva  nincsenek  
és  még  némi  hátramaradt  úrbéri  kérdések  is  
megoldást  nem  találnak.  Ha  részben  lehetetlen  
is  a  jelenlegi  törvények  mellett  ezen  birtok-
rendezést  keresztülvinni  s  részben,  a  hol  meg-
kísértették  azt,  az  oly  lassú,  oly  költséges  és  



akkora  tőkét  kiván  meg,  hogy  a  földbirtokosok  
tartózkodnak,  hogy  szabad  birtokhoz  jussanak,  
mert  a  tagosítási  eljárás  éveken  át  elhúzódik,  
ez  alatt  nem  trágyáznak  és  mid 'n  a  tagosítás  
kieszközöltetett,  megtörténik,  hogy  az őszi,  vagy 
a  tavaszi  gabona  nem  vettetik,  de  ha  a  tago-
sítás  keresztül  megy  is,  mi  történik?  Az,  hogy  
a  nagyobb  birtokos  előlegezi  a  költségeket,  
tehát  kényszerkölcsönt  ad,  a  kisebb  birtokos  
pedig,  midőn átveszi tagját és szüksége  volna, hogy 
beruházásokat  tegyen,  ezt  nem  teheti,  mert  ter-
het  kap  birtokával,  azt  a  tagosítási  költségeket,  
mit  vissza  kell  fizetnie.  S  miután  a  jelen  tör-
vények  mellett  lehetetlen, vagy  nehéz  a  kibonta-
kozás,  általánosságban  hangsúlyoztatott,  hogy  
az  erdélyi  birtokviszonyok  rendezésére  nézve  
okvetlenül  szükség  van  törvényhozási  intéz-
kedésre. 

Mint  tudva  van,  az  erdélyrészi  képviselők  
—  s  ezt  minden  országgyűlési  ciklus  elején  
megtették—összegyűltek  és  bizottságot  küldtek  
ki  s  ennek  megbízása  nyomán  Lukács  Béla  
képviselőtársam  elkészítette  a  munkálatot,  mely  
a  kormányhoz  benyujtatott.  A  kormány  azonban  
soha  erre  választ  nem  adott.  

Az  1875.  országgyűlés  kezdetén  ismét  
értekezlet  tartatott,  mely  bizottságot  küldött  ki,  
ez  a  bizottság  azonban  rövidebben  járt  el,  mint  
a  másik,  mert  soha  össze  nem  ült;  és  igy  az  
erdélyi  részi érdeknek,  a  mult  országgyűlés  alatt  
nem  adtak  hangot.  A  jelen  országgyűlés  alatt  e  
kérdések  ismét  felvettettek,  a  kormány  orvoslást  
igért  és  enquéte-t  hívott  össze,  melybe  ahhoz  



értők  és  nem  értök  meghivattak,  földbirtoko-
sok,  a  földbirtokaik  viszonyairól,  a  birioktalanok  
pedig  nem  létező  birtokaik  viszonyáról  hallgat-
tattak  ki.  Ezen  enquéte  következtében  azt  vár-
hattuk,  hogy  valahára  mégis  történik  valami,  de  
nem  történt  semmi.  

Most  újabban  felmerült,  hogy  az  erdélyi  
képviselők  e  kérdés  megoldását  sürgetik.  De  
miután  ugy  látom,  hogy  képviselőtársaim  a  
helyett,  ho<ry  mint  a  törvény  rendeli,  itt  e  ház-
ban  lépnének  fel,  elkerülik  a  házat,  hanem  a  
helyett  auti-chambrirozuak;  és  a  helyett,  hogy  
erélylyel  és  követelöleg  lépnének  fel  a  házban és 
a  kormányt  érdekeik  figyelembevételére  szoríta-
nák ;  a  helyett  most  új  év  felé,  midőn  az  ada-
kozási  ívek  közkézen  forognak,  koldulási  ivvel  
járulnak  a  minister  elé:  ezekből  azt  látom,  ho^y  
ismét  csak  az  fog  történni,  a  mi  a  mult  évben  
történt,  mert  az  erdélyrészi  képviselők  ezen  
zaját,  mint  a  molnár  a  malom  kelepelését,  meg-
szokja  a  kormány  (Élénk  derültség  a  szélső  balon) 
és  annak  jeléül  veszik,  hogy  az  állami  gépezet  
jól  mozog.  Az  erdélyi  képviselők  a  sokszoros  
mellőztetés  után,  a  helyett,  hogy  oly  erélylyel  
lépnének  fel,  mint  a  horvát  képviselők,  alázatos  
petitiókat  bocsátanak  ki  és  tovább  támogatják  a  
kormányt,  ugy  tesznek,  mint  a  gummi  labda,  a  
mely  minél  jobban  földhöz  ütik,  annál  nagyobbat  
ugrik.  (Élénk  derültség.)  

E  jelen  kérdést  azért  intézem  a  kormányhoz,  
mert  az  év  végével  a  predeal-plojesti  vasút  meg-
nyittatván,  az  erdélyi  mezőgazda  két  felöl  fog  a 
világforgalom  concurrentiájába  bele  vonatni  és  



kétfelöl  fog  oly  gabonával  versenyezni,  melylyel  
szemben  a  versenyt  kiállani  nem  képes,  hanem  ok-
vetlen  elpusztul.  Itt  gyors  intézkedés  és a  birtok-
viszonyoknak  minél  előbb  rendezése  szükséges,  
szükséges,  hogy  e  részben  törvény  alkottassék,  
mert  ha  évekig  elhúzódik  a  dolog,  akkor  késő  lesz  
a  birtokrendezésre  vonatkozó  javaslatot  beadni,  
mert  akkor  a  birtokok  legnagyobb  része  egészen  
idegen  kezekre  kerül,  Ennélfogva  a  következő  
interpellatiót  vagyok  bátor  a  kereskedelmi  
minister  úrhoz  intézni.  (Olvassa.)  

„Interpellatió,  a  kereskedelmi,  ipar-  és  fold-
m ível esi  minister  úrhoz:  

Minthogy  az  erdélyi  részek  földmívelése  a  
birtokviszonyok  rendezetlensége  miatt  a  világ-
forgalomban  nem  versenyképes  s  ezen  rendezet-
lenség  megszüntetése  előtt  versenyképessé  nem  
is  fejlődhetik;  

minthogy  a  világforgalmi  konkurrentia  által  
provokált  krizis  gazdasági  életünket  alapjaiban  
rendítette  meg;  

minthogy  az  erdélyrészi  lakosok  e  sérelme  
évek  óta  a  kormány  által  orvosolni  igértetik  
és  a  t.  kereskedelmi,  ipar-  és  földmívelési  
minister  ur  a  folyó  év  első  felében  enquétte-t  is  
tartott,  melynek  a  birtokviszonyok  rendezését  
czélzó  megállapodásait,  figyelemre  méltatni  ki-
látásba  helyezte;  

minthogy  e  többszörös  Ígéreteket  sem  a  
minister  ur,  sem  elődei  be  nem  váltották,  hanem  
a  baj,  a  valóság  orvoslását  évről-évre  elodázták;  

minthogy  a  megnyitandó  plojest-predeali,  
vasútvonal  által  az  erdélyi  földmívelés  ezután  



nem  csupán  egy,  hanem  két  oldalról  vonatván  a  
világforgalomba,  a  már  évek  óta  dúló  válság  
még  ennek  utánna  fog  egész  erejével  pusztítani,  
tehát  a  növekedve  közelgő  veszély  sürgős  véd-
intézkedést  kiván  meg;  

miért  is  kérdem  a  t.  kereskededelmi,  ipar-
és  földmívelési  minister  urat:  

szándékozik-e  az  erdélyrészi  birtokviszonyok  
rendezéséről  valahára  törvényjavaslatot  beterjesz-
teni  s  ha  igen,  mikor  fogja  azt  a  ház  asztalára  
letenni ? 

szándékozik-e  a  megtartott  enquétte  által  
megállapított  elveket  a  törvényjavaslat  alapjául  
elfogadni  s  ha  nem  szándékoznék,  melyek  azon  
elvek,  melyeken  törvényjavaslata  nyugodni  fog?  

Beadják :  Ugrón  Gábor,  Kun  István,  Orbán  
Balázs,  Bereczky  Sándor,  Kaisér  Jáiios,  Graffius  
Károly,  Kastncr  Henrik,  Ugrón  Ákos,  Lázár  
Mihály,  Zay  Adolf,  Bothos  Kálmán,  Jenei  
József." 



A  költségvetési  meghatalmazás  kérdésében.  
(Április  29-én  18S0.)  

T.  képviselőház!  Midőn  a  költségvetési  vita  
általános  tárgyalása  folyt,  nem  fogadtuk  el  még  
általái.osságban  sem  a  költségvetést  a  költség-
vetésben  lefektetett  princípiumok  és  rendszer  
miatt;  de  most,  midőn  már  a költségvetés  általá-
nosságban  és  részleteiben  elfogadta tott,  többé  
nem  ezen  szempontból  kell,  hogy  a  költségvetési  
törvényjavaslat  bírálatunk  tárgyát  képezze,  ha-
nem  azon  szempontból,  vájjon  a  képviselőház  
továbbra  is  a  jelenlegi  kormányra  bizhatja-e  a  
nemzet  jogainak,  intézményeinek,  becsületének  
megőrzését  és  a  nemzet  vagyonának  kezelését?  
(Halljuk!) 

Én  első  sorban  azt  látom,  hogy  a  kormány-
nak  a  nemzet  államisága  szilárdítása  tekinteté-
ben  semminemű  programmja,  czélja  nincs  s  mert  
czélja  nincs,  eszközévé  lön  azoknak,  a  kiknek  e  
tekintetben  czéljuk  van  és  egy  czéljuk  van  min-
dig,  századok  Óta,  t.  i.  Magyarországot  mind  
szorosabb  és  szorosabb  összefüggésbe  hozni  
Ausztriával.  (Igaz!  a  szílsö  balon.)  

Ha  tekintjük  a  külügyeket,  a  külpolitiká-
ban  a  magyar  szempontok  érvényre  nein  emel-
kednek,  hanem  az  egységes  Ausztria  politikája  
folytattatik.  Hiszen  itt  az  ország  határszélén,  a  



honnan  a  magyar  emher  szeme  áttekinthet  egy  
idegen  államocska  közel  levő  fővárosába,  azt  
tapasztaljuk,  hogy  ottani  eonsulatusuukná]  még  
csak  annyiról  sincs  gondoskodva,  hogy  magyar  
átiratokat  lefordíttathatnának,  hanem  ezek,  ma-
gyar  fordító  nem  létében  visszaktildetnek.  Midőn  
még  magyar  fordítóról  sincs  gondoskodva,  ugyan  
mikép  hiszik  önök,  hogy  ott  magyar  érdekek  
védelmére  képviselőink  volnának.  (Igaz!  Ugy 
van!  a  szélső  baloldalon.)  

Valahányszor  a  külügyi  kormányzat  vám  
vagy  kereskedelmi  szerződéseket  köt,  a  bécsi  
iparczikkeknek  a  piaezot,  mindig a magyar  nyers  
termékek  rovására  nyitja  meg.  

Tekintsük  a  Romániával  megkötött  vám-
szerződést,  akár  tekintsünk  azon  tárgyalásokra,  
melyek  Németországgal  szemben  folytattatnak:  
nem  hogy  állami  consisteutiánknak  törvényeink  
által  biztosított  alakját  igyekezett  volna  a  kor-
mány  fenntartani,  hanem'  Bosznia  kormányzásá-
nak  törvénybe  iktatása  által,  egy  újabb  közös-
ügyet  teremtett,  és  a  közös ministeriumot  admini-
strativ  jogkörrel  ruházta  fel  és felruházta  admini-
strativ  hatalommal  a  katonai  hatóságot  talán  
azért,  hogy  legyen  neki  egy  tartománya,  legyen  
oly  szilárd  alapja,  mely  archimedesi ponttul  szol-
gálhasson  a  magyar  alkotmányosságnak,  mely  
most  még  színleg  és  látszatban  fennáll,  végleges  
kizökkentésére.  (Ugy  vau!  a  szélső  baloldalon.)  

A  véderő  törvénynek  egész  revisiójára  ad-
nak  nekünk  jogot  az  1867.  és  68-iki törvények, 
s  önök  csak  néhány  szakaszát  bocsátják  revisió  
alá  s  az  országgyűlés  azon  jogát,  hogy  az  egész  
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törvényt  revideálja,  korlátozzák.  A  honvédség  a  
helyett,  hogy  az  nemzeti  institutióvá  fejlesztetett  
volna,  dandáronként  a  közös  hadsereg  keretébe  
osztatott  be.  

Oda  vitték  önök  ezen  politikával  és  azon  
politikával,  melyet  a  külügyekben  Andrássy  
politikájának  acceptálásával  követtek,  hogy  egy  
Hohenwart  azt  mondhatta,  hogy  azon  lobogó,  
mely  Andrássy  kezében  van  s  melyet  önök  
szolgálnak,  az  a  valóságos  egységes  Ausztria  
sárga  fekete  lobogója.  S  láttuk  nemrég,  hogy  
egy  jelentékeny  politikai  capacitás,  a  nélkül,  
hogy  a  tapintatlanság  vádját  vonta  volna  ma-
gára,  azt  mondhatta,  hogy  reméli,  közel  van  az  
idő,  midőn  Magyarország  Ausztriával  szorosabb  
összeköttetésbe  fog  jönni.  

Mig  Keleten  az  egyes  nemzetiségeknél  az  
önállásra,  a  szabadságra  való  törekvést  s  azt  
az  irányzatot  látjuk,  hogy  a  szolgákból  embert,  
a  barbarokból  népeket  alkossanak;  mig  mi  
Horvátországnak  engedményeket  teszünk  és  mig  
Csehország  engedményeket  csikar  ki  nemzeti  
autonomiája  érdekében;  mig  Irland  is  oly  jelen-
tékeny  engedményeknek  néz  eléje,  milyeneket  
századok  óta  nem  várhatott:  addig  mi  a  nemzeti  
aspiratióktól  eltérve,  oly  politikát  támogatunk  a  
jelen  kormány  fenntartásával,  mely  oda  igyek-
szik,  hogy  minden  nemzeti  törekvés  ellankasz-
tassék,  sőt  melylyel  a  nemzeti  aspiratiók  gyanú-
sakká,  tilosakká  tétetnek,  midőn  a  jelenlegi  és  
nemzeti  önállásunkat  sértő  institutiók  támogatá-
sára  és  védelmére  a  büntető  törvénykönyvben  
paragraphusok  alkottatnak.  A  kormáuy  gondos-



kodott  arról,  hogy azon megtámadásokat,  melyek  
alulról  érhetnék  a  jelenlegi  állapotot,  elfojthassa 
a  büntető  hatalom  pallosával  kezében;  de  nem  
gondoskodott  arról,  hogy  ha  ezen  támadások  
felülről  jőnek,  hogy  ha  ezen  támadásoknak  esz-
köze  maga  a  kormány,  miként  torolhassa  ezt  
meg  a  nemzet  és  kény szeri thesse  a  kormányt  a  
nyert  jogok  megtartására.  

A  jelenlegi  alkotmány  már  nem  képez  arca-
numot;  az  ma  olyan,  mint  egy  kiszívott  tojás,  
melynek  megvan  a  külső  formája,  de  hiányzik  
tartalma  ;  a  jelenlegi  alkotmány  csak olyan,  mint  
egy  zsilipes  gát,  mely  a  mi  saját  érdekeink  vé-
delmére  irányzott  törekvéseinktől  elzár, de  azon-
nal  megnyílik,  midőn  idegen  érdekek  hajójának  
kell  bevonulni  alkotmányuk  falai  közé.  A  mi  
alkotmányunk  megköti  a  nemzet  kezét,  hogy  
azokat,  a  mik saját  előmenetelére,  anyagi  érdekei-
nek  biztosítására  szolgálnak,  legyenek azok  akár  
kereskedelmi-  és  iparérdekek,  ne  tehesse  meg,  
de  az  egész  bizonyossággal  valósittatik  és  mint-
egy  rendszerré  vált  azok  valósítása,  a  mik  
a  nemzet  kereskedelmi-  és  anyagi  érdekeit  
sértik. 

S  ktilönös  állapot  áll  fenn.  A  kormány  
nem  az  által  lesz  erőssé,  hogy  a  nemzeti  jogo-
kat  védelmezi,  hanem  az  által,  hogy  a  nemzet  
jogait  tékozolja,  válik  erőssé  fölfelé.  —  S  ha  a  
nyomor  az  országban  elterjed,  mi  más  kormá-
nyokat  magával  ránt,  az  a  mi  kormányunkat  
szilárddá  teszi,  mert  a  közszerencsétlenségben  
újabb  táplálékot  talál  a  kormányzás  gyökérzete.  
S  látszat  nálunk  az  alkotmány  terén  minden.  —  



Hiszen  ma  az  alkotmány,  szó,  a  korona  minden-
hatósága,  a  valóság.  A  nemzet  önállása,  ez  a  
szó;  Bécs  gyarmata,  ez  a  valóság.  Munieipium,  
ez  a  szó;  centralisált  bureaucratia,  ez  a  való-
ság. Ministerek  ez a szó;  Bécs  helytartótanácsosai,  
ez  a  valóság.  (Élénk  tetszésnyilatkozatok  a szélső 
balon)  Miben  különbözik  a  jelenlegi  állapot  az  
absolutismustól?  Csak  abban,  hogy  országgyű-
lése  van  és  hogy  magyar  emberek  teszik  azt,  a  
mit  azelőtt  az  osztrákok  követtek  el  velünk  
szemben.  (Helyeslés  szélső  balfelöl.)  Az  ország-
gyűlésnek  nincs  tekintélye  felfelé,  mert  már  
megszokták,  hogy  kész,  engedelmes  szolgája  a  
felülről  jövő  akaratnak.  Nincs  tekintélye  kün:i,  
mert  már  megszokták,  hogy  nem  a  képviselőház  
ura  a  kormánynak,  hanem  a  kormányzáson  levő  
ministerek  urai  a  képviselőháznak.  (Ugy  van!  a  
szélső  balon.)  Elvesztette  tekintélyét  a  képviselő-
ház,  mert  látták,  hogy  az  ámítások  egész  rend-
szeres  lánczolatán  keresztül  hagyta  magát  hétről  
hétre  ugy  a  kiegyezési,  mint  a  kiiliigyi  és  a  
boszniai  politikában  vezettetni.  Felapróztattak  
az  ámítások,  a  darabokban  való  csalódást  a  
képviselőház  minden  habozás  nélkül  nyelte  el  
és  nem  utasította  vissza.  Azt  látják  az  ország-
ban,  hogy  a  képviselőház  nem  kezdeményez  
semmit,  hanem  csak,  mint  a  fegyházak  népe  
azzal  táplálkozik,  a  mit  elébe  adnak,  a  gyakran  
lelkiismeretlen  vállalkozók.  Azt  látják,  hogy  a  
képviselőház  munkássága  nem  hogy  hasznára  
válnék  az*  országnak,  sőt  a  romlás  mind  foko-
zottabb.  Azt  látják,  hogy  a  képviselőház  mun-
kálkodása  olyan  kezd  lenni,  mint  az  ólom-



bányákban  való  munkálkodás;  a  fokozottabb  
munkásság  közelebb  hozza  a  nagy  halált,  {ügy  
van!  a  szélső  balon.)  Az  önkormányzat  teljesen  
elvesztette  érdekét,  mert  teljesen  elvesztette  ha-
táskörét.  Elvesztette  hatáskörét,  mert  a  kormány  
ugy  tett  ezen  nagy  és  bazánk  történetében  fon-
tos  szerepet  játszott  institutióval,  miut  Caesar  a  
köztársaság  intézményével;  meghagyta  az  intéz-
mény  nevét  és  külső  formáit,  meghagyta  a  vá-
lasztásokat,  a  comitiákat,  de  azon  feltétel  alatt,  
hogy  a  tribusoknak  ő  parancsolja  meg,  hogy  
kiket  válasszanak.  S  éppen  ezért  nálunk  a  
megyei  élet  azon  létkörre  van  szorítva,  hogy  
meg  van  neki  engedve  magát  compromittálni  és-
gúny  tárgyává  válni,  de  lehetetlenné  van  téve,  
hogy  használhasson  az  önkormányzat  teién  az  
állam  polgárainak.  (Ugy  van!  a  szélső  balon.)  A 
nemzet  elvesztette  életkedvét,  a  nemzet  napról  
napra  szegényedik  és  siilyed  a  demoralisatióba  
és  az  a  bámulatos,  hogy  az  elszegényedés  és  a  
demoralisatio  mocsarába  minél  jobban  stllyed  a  
nemzet,  annál  szilárdabban  áll  a  kormány;  s  ez  
nagyon  természetes,  mert  a  jelenlegi  kormány-
zásnak  alapját  nem  a  nemzetnek  szabadon  nyil-
vánuló  akarata  képezi,  hanem  az,  hogy  itt  a  
fogadott  jó  barátok  rendszerével  tartassék  fel  
egy  kormányzás,  a  mely  már  az  . országban 
leélte  magát  és  kimerítette  az  alapot,  a  mely  
életéül  szolgál  és  mely  ki  kezdi  meríteni  a  
nemzet  életerejét,  a  mely  e  kormányzását  eltűri.  
Hisz  alig  van  már  az  országban  kaputos  ember,  
a  ki  valami  hivatalban  ne  volna  alkalmazva.  
(Derültség.) 



Hisz,  a  kik  annyira  élhetetlenek  voltak,  
hogy  semminemű  hivatalhoz  nem  jutottak,  azok-
nak  most  megnyittattak  a  kataster  sorompói.  
Ujabb  és  újabb  hivatalok  csak  azért  szerveztet-
nek,  hogy  azoknak,  kik  már  rászorulnak,  hogy  
az  állam  által  tartassanak  ki],  újabb  és  újabb  
konczokat  lehessen  oda  dobni  s  ezen  erős  szer-
vezet  által  az  országban  oly  többség  producál-
tassék,  a  mely  a  nemzet  óhajainak  és  kívánsá-
gainak  nem  felel  meg.  — Hisz  az  administratió  
nálunk  nem  egyéb,  mint  egy  nagyban  űzött  
korteskedés.  Arra,  hogy  valami  megtörténjék,  
vagy  meg  ne  történjék,  azon  szempont  döntő,  
•hogy  vájjon  a  kormánypártnak  a  választásoknál  
mi  haszna  lesz  belőle.  A  mi  administratióink  
czélja  nem  egyéb,  mint  a  többség.  —  Állam-
férfiainknak,  pedig  az  a  criteriuma.  a  ki  minél  
kevesebb  erőszakoskodással,  minél  kevesebb  ál-
dozatokkal ,  tehát  olcsóbban  tudja  beszerezni  
azon  többséget,  a  mely  a  kormánynak  fenntar-
tására  okvetlenül  szükséges.  Hisz  az  adminis-
tratió  terén  nincsen  semmi  ellenőrzés,  bármely  
ágát  tekintsük  is  a  kormányzásnak.  Nincs  lenn,  
mert  a  fegyelmi  bíráskodásnak  a  közigazgatási  
bizottságra  való  ruházás  által  az  elvétetett  a  
független  közvéleménytől;  nincs  fenn,  mert  ott  
nem  gyakoroltatik  s  a  döntő szempont  az,  vájjon  
ki  cselekedte  azt,  a  kormánynak  híve,  vagy  
pedig  a  kormánynak  ellensége?  Hisz  a  főispá-
nok  azt  tehetik,  a  mi  nekik  tetszik.  Ók  képezik  
most  a  magyar  államban  az  örök  igazság,  a  
csalhatatlanság  alapelvét.  Nincs  eset  ezen  kor-
mányzás  alatt,  hogy  a  főispánokkal  szemben  



bárki  és  bármily  jogos  lett  volna  panasza,  
valaha  eredményt  tudott  volna  elérni,  mert  arra  
a  közvéleménynek  mindig  az  a  hangzatos  válasza,  
hogy  Tisza  Kálmán  meg  tudja  saját  embereit  
bármi  áron  is  védelmezni.  

Ugy  látszik,  hogy  a  botrányoknak  egész  
lánczolata,  a  mely  a  mult  évben  izgatottságban  
tartotta  Magyarország  közvéleményét,  nem  áb-
rándította  ki  a  mi  intéző  köreinket  azon  prin-
cípium  érvényesítéséből:  élni  és  élni  hagyni,  
mert  a  helyett,  hogy  okultak  volna,  most,  mikor  
a  tiszai  vasút  megvásárlásáról  van  szó,  akkor  
újból  az  élni  és  élni  hagyni  elv  alapján, egy  oly  
botrányos  intézkedés  foglaltatott  a  szerződésbe,  
mely  az  egész  ország  ajakán  újból  felidézte  a  
gúny mosolyt  és  elkeseredésí.  

Igaz,  a  költségvetés  általános  tárgyalása  
alkalmával  a  minister  ur  azt  mondotta,  hogy  
visszaélések  minden  kormány  alatt  vannak.  En  
ezt  elismerem,  de  más  kormányok  nem  azono-
sítják  magokat  s  nem  védelmezik  a  visszaélőket  
addig,  a  mig  védelmezni  lehet,  sőt  még  akkor  
is,  mikor  már  ez  többé  ang  lehetséges.  Más  
kormányok  a  visszaélőket  büntetik  és  mert  bün-
tetik,  a  moralitásnak  eleget  tesznek.  —  Addig  
azonban  nálunk,  tekintsük  pl.  a  keleti  vasút  
ügyében  compromittáltakat  és  más  egyes  botrá-
nyokban  compromittáltak  ügyét;  a  büntetés  te-
kintetében  semmi  sem  történt,  a  közvélemény  
előtt  pedig  igen  gyakran,  a  bűntény  és  büntetés  
egyenértelmtí  és  hogy  ha  látják,  hogy  az  
általuk  rossznak  tartott,  gonosznak  ismert  csele-
kedetek  nem  büntettetnek,  azon  vélemény  nyer  



jogosultságot,  hogy  azon  cselekedetek  elvesz-
tették  bélyegöket.  Nemhogy  büntette  volna  a  
kormány  a  visszaélőket,  hanem  nemes  haragját  
kiöntötte  a  sajtó  ellen  és  azt  igyekezett  meg-
rendszabályozni,  holott  a  kormányt  nem  a  sajtó  
compromittálta,  hanem  azok,  a  kik  a  botrányt  
elkövették.  A botrányt  pedig  nem  a  sajtó  követte  
el,  hanem  a  sajtó  felderítette  a  botrányokat.  
(Igaz!  a  szélső  balon.)  Azt  mondják,  ha  az  
ember  e  téren  véleményt  cserél,  igaz,  hogy  for-
dultak  elő  botrányok,  de Tisza  Kálmán  személye  
tiszta,  az  ő  személye  érintetlen.  

Igaz,  elismerem,  de  vájjon  Tiberius  császár  
nem  felelős-e  a  kiontott  vérért,  azért,  hogy  ő  
maga  nem  ontott  vért,  vájjon  Robespierre  nem  
felelős-e  a  rémuralomért  azért,  hogy  Ő maga 
nem  itélt  senkit  sem  halálra,  de  megalkotta  a  
prairiali  törvényt,  kinevezte  a  vérbirákat;  és  
vájjon  Guizot,  a  ki  a  juliusi  monarchiát  meg-
buktatta,  mert  a  politikát  a  börzére  vitte  és  a  
börzén  kereste  s  találta  fel  az  állam  érdekeit,  
nem  felelős-e  azérL  hogy  maga  nem  játszott  a  
börzén,  hiszen  ő  mondta  híveinek:  „enrichiser  
vous."  Igenis  felelős  és  kell,  hogy  legyen  
felelős  a  kormány  azon  visszaélésekért,  mert  
azokat  nem  igyekezett  megakadályozni  és  midőn  
bekövetkeztek  azok,  nem  igyekezett  büntető  
hatalmával  sújtani.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  
balon.) 

A  t.  ministerelnök  ur  azon  ügyességet  ki-
fejthette  volna  a  nem  tiszták  eltávolításában  is,  
a  mely  ügyességet  oly  sikerrel  fejtett  ki  a  nagy  
kapacitásoknak  becses  köréből  való  eltávolítá-



sában.  A  közmorál  nemcsak  abban  áll,  hogy  az  
ország  vagyoua  miként  kezeltetik,  hanem  abban  
áll,  hogy  a  kormányon  ülő  férfiak  legyenek  
az  elvek  emberei,  a  meggyőződésnek  és  szava-
hihetőségnek  legyenek  férfiai.  És  midőn  azt  
látom,  hogy  a  ministerelnök  ur  néha-néha  a  
meggyőződés  szentségére  hivatkozik,  a  képviselő-
háznak  nagy  része  kaczajjal  fogadja  azt  és  azt  
tapasztalom,  hogy  fogadásai  és  esküi  felül  hiány-
zik  egy  felsőbb  tanú,  ugy  tűnnek  fel  előttem  
és  igen  sokak  előtt  a  ministerelnök  ur  ünnepé-
lyes  Ígéretei,  mint  a  siralomházba  vezetett,  a  
kit  rövid  időre  a  nyilvánosság  elé  bocsátnak,  
hogy  csakhamar  látványosság  mellett  kivégez-
tessék.  (Igaz!  Ugy  van !  a  szélső balon.)  Igaz,  
hogy  azon  egyének,  a  kik  compromittáltattak  a  
botrányok  rendén,  eltávolíttattak.  —  De  vájjon  
megsziinik-e  a  ragály  az  által,  hogy  a  ki  a  
ragályban  elesett,  eltemettetik,  hogy  ha  azon  
mocsár,  azon  posvány,  azon  szenny,  a  melyből  
a  ragály  támadt,  fennmarad?  Azt  hiszem,  hogy  
nem.  Az  ország  közvéleményének  és  a  képviselő-
háznak  oda  kell  törekedni,  hogy  azon  mocsár,  
a  melyből  a  ragály,  a  corruptio  keletkezik,  
egyszer  már  fenekestől  kiszárittassék.  (Igaz!  
Ugy  van!  a  szélső  balon.)  Tudom,  hogy  a  kor-
mánypártnak  vannak  okai,  a  melyek  őt  arra  
vezetik,  hogy  megbizza  a  jelenlegi  kormányt  
azzal,  hogy  a  nemzet  jogainak,  intézményeinek  
őre,  vagyonának  kezelője  legyen.  A t.  előadó  ur  
nem  bocsátotta  elő,  nem  is  igyekezett  indokolni,  
hogy  miért  kell  éppen  ezgn  kormányt  a  felha-
talmazással  ellátni.  —  De  megvan  az  indok  s  



ez  az,  a  mibe  kapaszkodnak,  t.  i.  hogy  a  cabinet  
reconstruáltatni  fog.  

Látjuk  is,  hogy  mily  sikerrel  történt  át-
ömlesztése  a  cabinetbe  az  első  bárányvérnek.  
(Derültség  a  szélső  balon.)  De  miképpen  reeon-
struálható  a  cabinet  és  várhatunk-e  tőle  valamit?  
Semmit  sem  fog  használni  a  reconstructió,  ha  
áj  elemet  fog  is  megnyerni,  mert  a  cabinet  mégis  
az  lesz,  az  marad,  a  mi  volt,  éppen  ugy,  mint  
a  hogy  a  folyamok  folytonosan  belé  ömlenek  a  
tengerbe,  öntik  bele  a  nagy  mennyiségíí  édes  
vizet  és  a  tenger  vize  mégis  ihatatlan,  sós  marad.  
(Tetszés  a  szélső  baloldalon.)  Ha  a  ministerelnök  
saját  pártjából  akarja  a  cabinetet  reconstruálni,  
akkor  azt  látjuk,  hogy  pártjából  kimagaslik,  
mint  Afrika  oasisain  és  a  regékben  a  méregfa,  
környöskörlil  kiveszett  minden,  a  mi  magasabbra  
törekszik  és  ha  választani  akar,  akkor  választhat  
a  földre  lapuló  tropikus  gombákból.  (Tetszés  a  
szélső  baloldalon.)  Vájjon  a  kormány  elvei,  tervei  
és  kivívott  sikerei  nevében  kéri-e  tőlünk,  hogy  
hatalmazzuk  fel  arra,  hogy  az  ország  vagyonát  
kezelje,  jogainak,  intézményeinek  őre  legyen?  
De  hiszen  elvei  nincsenek,  politikája  nem  az  ő  
politikája,  az  ő  politikája  Bécsben  egy  háznak  a  
politikája.  (Ugy  van!  K  szélső  baloldalon.)  Sikerei:  
a  folytonos  meghátrálás,  deficit,  a  nyomor,  ki-
vándorlás,  utczai  vérontás.  (Ugy  van!  a szélső 
baloldalon.)  Terveit  nem  ismerjük,  önök  sem,  
terveit  Bécsben  készítik  el,  csak  az  a  feladata,  
hogy  a  kivitelnek  legyen  a  kormány  mestere.  
(Ugy  van!  Ugy  van!  «  szélső  baloldalon.)  

Én  azt  látom,  t.  ház,  hogy  a jelen  kormány  



alatt  az  alkotmány  megrontatik  az  alkotmány  
által,  a  nemzet  megvesztegettetik  a  nemzet  által,  
a  szabadság  megmérgeztetik  a  szabadságok  által  
és  éppen  azért,  mert  a  kormány  a  nemzetet  
politikailag,  anyagilag,  erkölcsileg  a  bukás  szé-
lére  vezette,  én  nem  szavazhatom  meg  a  meg-
hatalmazást  arra,  hogy  az  ország  jövedelmeinek  
kezelője,  a  nemzet  jogainak  őre  legyen.  Hiszen  
nézzék  meg  önök  mivé  kellett  volna  tenni  
Magyarországot  és  mivé  tette  a kormány.  Magyar-
ország  ma  a  politikai,  anyagi  és  erkölcsi  téren  
romhalmaz.  (Egy  hang  a  szélső  baloldalon'.  Fáj-
dalom,  ugy  van!)  Tekintsék  önök  Hugó  Viktor  
nyomorultjaiban  a  kis  Gravrochet:  még  fiatal  és  
már  koldus,  sovány  testén  rongyos  a  pantalon,  
mely  rajta  van,  nem  volt  az  atyjáé:  kopott  fel-
öltője  nem  volt  az  anyjáé,  a fiatal  koldus  idegen,  
rongyokban:  ez  Magyarort-zág  képe,  ezzé  tették  
önök  Magyarországot.  (Ugy  van!  a  szélső  balon.)  
Nem  ezen  Magyarországért  ontották  1848/49  ben  
a  honvédek  véröket,  nem  ezen  Magyarországért  
szenvedték  1849/50-ben  vértanúink  a dicső  halált,  
nem  ezen  Magyarországéit  tört,  szenvedett  és  
várt  a  nemzet  18  éven  át,  nem  ezen  Magyar-
országért  áldozott  1867  óta  a  nemzet  100  és  
100  milliókat  a  kormány  kezébe  adván  át  a  
jelen  és  jövendő  nemzedékek  verejtékét,  hanem  
egy  nagy,  dicső  és  szabad  Magyarországért.  
És  éppen  azért,  mert  oly  férfiak  kezében  óhajtom  
látni  a  kormányt,  kik  fenntartják  a  kormány  
tiszteletét  benn  a  hazában,  a  nemzet  becsttletét  
künn  a  külföldön:  nem  szavazhatom  meg  a  fel-
hatalmazást  a  jelen  kormánynak  s  kérem  végül  



a  t.  házat  becsülje  többre  a  hazának,  a  nemzet-
n e k  f e n n m a r a d á s á t ,  mintegy  kabinet  f ö n á l l á s á t ;  

s  kérem  önöket,  Dantonnal  kérem,  legyenek  
olyanok,  mint  természet,  mely  gondoskodik  a faj 
f e n n t a r t á s á r ó l ,  de  nem  tekinti  az  egyéniséget.  
(]jelyeslés  a  szélső  baloldalon.)  

Brassói  bőrraktár  érdekében.  
(Május  fi-én  1880.)  

Tisztelt  képviselőház!  Én  a  törvényjavas-
latot  nem  akarom  érdemileg  megtámadni,  de  
ezen  törvényjavaslat  tárgyalása  alkalmával,  az  
igen  t.  minister  urat  akarom  felhívni,  hogy  a  
mig  elfogadom  azon  elvet,  hogy  a  szarvasmarha  
behozatala  megnehezittessék  és  az  ellenőrzés  
minél  szigorúbbá  télessék,  addig  azt  hiszem,  
hogy  miután  most  Oláhország  és  Magyarország  
köztt  egyenes  vasúti  összeköttetés  hozatott  létre,  
a  kérődző  állatoktól  származó  nyerstermények  
ellenőrzését  meg  kellene  könnyíteni,  mert  éppen  
ezen  nyerstermények  a  vasút  által  szállíttatván,  
gondosabb,  figyelmesebb  ellenőrzés  alá  vehetők,  
mint  akkor,  midőn  fuvarosok  által  hozattak  be  
az  országba.  

Azt  hiszem,  hogy  a  t.  minister  ur  szintén  
be  fogja  látni  azt,  hogy  a  jelenlegi  eljárás  
különösen  a  bőrök  fertőztelenítésére  nézve,  téli  



időkben  fenn  nem  tartható,  mert  pl.  az  érben  
tovább,  mint  6  hónapon  keresztül  erős  fagy  ural-
kodott,  a  nyers  bőröket  pedig  a  határon  sós  
vizbe  szokták  bemártan,  de  ezen  sósvizekbe  a  
télen  át  nem  lehetett  bemártani,  mert  be  voltak  
fagyva,  tehát  a  bőrök  egész  télen  át  nem  voltak  
fertőzteleníthetők,  s  azért  nem voltak  behozhatok,  
s  azért  a  keleti  határszélen  a  bőr  kikészítésével  
foglalkozó  iparosok  kénytelenek  voltak  szüne-
telni,  mert  a  szükséges  nyersterményeket  a  
fertőztelenítési  eljárás  ezen  ferdesége  miatt,  nem  
szerezhették  meg.  

De  t.  ház,  a  nyersterményekre  nézve  azt  
a  szigort  és  túlhajtott  szigort  nem  tartom  fenn-
tarthatónak  már  azon  szempontból  is,  hogy  
ugyanazon  iparosok,  kik  az  erdélyi  határszéleken  
nem  hozhatták  be  Oláhországból  a  nyers  bőrt,  
Bécsből  ugyanazon  nyers  bőröket  behozhatták,  
mert  a  lemberg-czernoviczi  pályánál  ezen  ellen-
őrzési  intézkedések  nincsenek  életbe  léptetve,  
melyek  az  erdélyi  határszélnél  életbe  vannak  
léptetve  és  megtörtént  azon  eset,  hogy  ugyan-
azon  bőröket,  melyeket  a  mi  iparosaink  olcsóbban  
megszerezhettek  volna  egyenesen  Oláhországban,  
kénytelenek  voltak  Bé.:s  útján  rendelni  meg  és  
Bécsben  a  lemberg-czernoviczi  vaspályán  Oláh-
országból  hozatni  magukhoz.  

Arra  kérem  tehát  a  t.  minister  urat,  méltóz-
tassék  nagyobb  nyersbőr-  és  gyapjúraktár  fel-
állításáról  Brassó  városában  gondoskodni,  hogy  
az  Oláhországban  vasútra  feladott  nyersbőr  és  
gyapjú  ott  essék  a  ellenőrző  felügyelet  alá,  mert  
ott  a  mi  iparosaink  visszfuvarokat  sokkal  köny-



nyebben  kapván,  olcsóbban  szállíthatják  azokat,  
sőt  a  pénzügyi  hatóság  is,  a  kíséretre  rendelt  
pénzügyőröket  oly  nagyobb  központból  köny-
nyebben  tudja  odaállítani,  mint  a  határszélen  és  
mert  a  határszélen  azon  nagy  calamitás  is  van,  
a  mely  a  vasúti  forgalommal  csak  fokozódui  fog, 
hogy  a  vasúti  vámhivatalnokok  igen  el  lévén  
foglalva,  teljesen  kényök-kedvöktől  függ,  mikor  
adják  ki  a  szállított  árúczikkeket,  ugy  hogy  ha  
tetszik  3  óra,  ha  nem  tetszik  3  nap  múlva adják 
ki.  És  én  azt  hiszem,  hogy  ez  az  a  kényes  
pont,  melyet  Zay  Adolf  képviselő  ur  érintett.  

Én  ezen  megjegyzéseimet  a  t.  minister  ur  
figyelmébe  ajánlva  s  ezek  tekintetében  becses  
támogatását  kikérve,  a  törvényjavaslat  ezen §-át 
elfogadom. 

A tiszai  vasút  ügyében.  
íJunius  2-án.  1880.)  

Tisztelt  képviselőház  ! A napirendhez kívánok 
szólani.  (Halljuk!)  

T.  ház!  Én  a  pénzügyi  bizottság  jelenté-
sét  és  az  1.  §-nak  a  pénzügyi  bizottság  által  
benyújtott  szövegezésben  tárgyalásra  és  napi-
rendre  kitűzését  ellenezni  vagyok  kénytelen  
magam  és  elvtársaim  nevében,  azért,  a  mit  a  
házszabályok  167.  §-a  rendel:  „A  ház  által  
elvetett  indítvány,  vagy  javaslat,  akár  czéloz  



törvényalkotást,  akár  nem  és  a  tárgyalásnak  
bármely  fokozatán  vettetett  is  el,  ugyanazon  
ülésszak  alatt  többé  tanácskozás  alá  nem  kerül-
het."  (Felkiáltások  jobbjelöl:  De  elfogadtatott  a  
különvélemény  /) 

A  kormány  álláspontja  és  a  Hegedűs  
t.  képviselőtársunk  által  beadott  indítvány  állás-
pontja  is  az  volt, hogy  a tiszai  vaspálya-társulat,  
a  vasútnak  megvásárlása  után  is,  mint  társulat  
fennáll  és  felszámoló  bizottságra  fog  szorulni;  
a  különvélemény  indokolásában  pedig  az  áll  
határozottan:  „hogy  a  vasuttávsulat  megszűnik  
társulat  lenni,  annak  minden  activ  és  passiv  
ügyeit  átveszi  az  állam,  felszámolásra  való  a  
részvényesek  számára  mi  sem  marad  és  igy  a  
a  felszámoló  bizottság  kiküldése  nem  indo-
kolt." 

Ezeu indokok mellett  terjesztetett elő a kisebb-
ségnek  különvéleménye,  a  mely  különvéleményt  
a  ház  elfogadta,  a  ház  t.  elnöke  pedig  határo-
zattá  emelte,  midőn  eképpen  szólott  a  mult  hó  
28-án  tartott  ülésben:  

„Méltóztatik-e  a  t.  ház  a  Lichtenstein  és  
Ráth  Károly  képviselő  urak  által  beadott  külön-
véleményt,  mely  szerint  a  szerződés  5-ik  pontja  
kihagyandó,  elfogadni,  igen,  vagy  nem?  A  kik  
elfogadják,  méltóztassanak  felállani."  

Itt  következik  az  elnök  következő  enun-
tiatiója: 

„E  szerint  a  szerződés  5-ik  pontja  kiha-
gyatik." 

A  ház  kimondta,  hogy  a  szerződés  5-ik  
pontja  kihagyatik  és  midőn  ezt  kimondta  és  a  



törvényjavaslatot  szövegezés végett visszaküldte  a  
pénzügyi  bizottsághoz,  ezt  csak  azért  tehette,  
hogy  az  5.  §.  kihagyása  következtében,  külön-
böző  módosítások  lesznek  beállítandók  a törvény-
javaslat  többi  §-aiba  s  hogy  ezeket  szövegezze  a  
pénzügyi bizottság. A pénzügyi bizottság pedig ettől 
eltért, daczára, hogy a képviselőház  az 5. pontot  ki-
hagyta;  sőt  maga  a  ministerelnök  ur  is,  midőn  
Szilágyi  Dezső  t.  képviselő  urnák  válaszolt,  ugy  
értelmezte  a  dolgot,  a  mint  én,  t.  i.  azt  mondta:  
„A  másik  nézet  az  volt,  hogy  az  egészen  kiha-
gyassék;  most  a  t.  ház  szavazás  által  eldön-
tötte,  hogy  az  5.  §.  egészen  kihagyassék."  

A  pénzügyi  bizottság  pedig  most,  midőn  e  
§-t  újabb  szövegezésben  hozza  be,  azt  mondja:  
„A  szerződés  5.  §-a  a  kormány  kezdeményezése  
folytán,  a  társulati  közgyűlés  hozzájárulásával  új  
intézkedéssel  helyettesittessék.'  Tehát  a  pénz-
ügyi  bizottság  ajánlja  azt,  hogy  az  5-ik  §.  
módosittassék,  vagyis  más  intézkedéssel  helyet-
tesittessék,  (Ugy  van!  a  jobboldalon)  holott  
a  ház  a  pénzügyi  bizottságot  nem  azért  
küldte  ki,  hogy  az  5-ik  §-t  visszaállítsa  
bármilyen  szövegezésben  is,  vagy  éppen  ilyen-
ben,  a  melyben  benne  lappang  mind  az,  a  mit  
a  ház,  midőn  az  5.  §-t  elvetette,  principialiter  
kihagyandónak  rendelt,  mert  ki  van  mondva  a  
pénzügyi  bizottság  szövegezésében,  hogy  a  tiszai  
társulat  fenn  fog  állani,  másodszor  hogy  fel-
számoló  bizottságra  fog  szorulni;  holott a kisebb-
ségi  vélemény  határozottan  kifogásolta,  hogy  a  
társulat  fennálljon  és  hogy  felszámoló  bizott-
ságra  szorul.  És  midőn  a  ház  a  kisebbségi  véle-



ményt  elfogadta,  akkor  e  kettőnek  szükségét  is  
elvileg  elvetette  és  megtagadta.  (Igaz!  a  szélső  
baljel'l.) 

Azért  kérném  a  t.  házat,  hogy  a  pénzügyi  
bizottságnak  ezen  beterjesztését  ne  méltóztassék  
a  napirendre  kitűzni,  hanem  méltóztassék  a  
törvényjavaslatot  a  pénzügyi  bizottsághoz  vissza-
utasítani,  hogy  a  ház  határozatához  képest  szö-
vegezze  a  törvényjavaslatot.  (Helyeslés  a  szélső-
balfelöl.) 

Az  erdélyi  birtokrendezésről.  
(Június  5.  1880.)  

Tisztelt  képviselőház!  Az  előttem  szólott  
Cozma  Párthén  képviselőtársamnak  azon  meg-
jegyzése,  a  melyet  az úrbéri  pátens  kapcsán  tett  
az  allodiális  földeket  illetőleg,  teljesen  igazolt.  A  
tény  valóban  ugy  van,  hogy  a  biróságok  kimond-
ják,  hogy  azon  allodiális  telket  bíró  egyének  
tartoznak  magukat  vagy  megváltani,  vagy  a  
szolgálmányokat  tovább  is  teljesíteni;  de  fórum  
arra  nézve,  éppen  az  úrbéri  pátens  26.  §-a  követ-
keztében  nem  létezik,  a  hol  őket  ezért  beperelni  
lehetne.  Hanem  a  gyakorlati  élet  segít  magán  ég  
hogyan ? 

Az  elmaradott  napszámokat,  miután  ezen  
telkek  nem  úrbéri  természetűek  tartoznak  az  
illetők  a  földes  urnák  kárpótolni.  Az  elmaradott  
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napszámok,  midőn  megbecsülteinek  —  és  erre  
nézve  fórum  a  járásbíróság  —  oly  összegre  
mennek,  hogy  a  földesúr  elexeqnáltatja  azon  
kérdéses  telket,  a  melynek  tulajdonbavételére,  
vágy  megváltására  nézve  törvény  nem  intéz-
kedik  ;  tehát  ő  igy  birósági  uton  az  elmaradott  
szolgálmányok  kártérítése  fejében  elfoglaltatja  
saját  telkét.  

Hogy  ezekre  az  ügyekre  nézve  intézkedés  
történjék,  az  nem  vonja  maga  után  azt,  hogy  a  
jelenleg  szőnyegen  levő  törvényjavaslat  a  napi-
rendről  levétessék,  hanem  legfeljebb  azt  vou-
liatja  maga  után,  hogy  ezen  felfedezett  hiányok  

. orvoslása  czéljából,  majd  az  igazságügyi  bizott-
ság  egy  külön  szakasz  szerkesztésével  bizassék  
meg  s  jövőre  tegyen  arról  jelentést.  

Én  magát  a  törvényjavaslatot  általánosság-
ban  a  részletes  tárgyalás  alapjául  elfogadom,  
azonban  megjegyzéseket  kell,  hogy  tegyek.  
(Halljuk) 

Legnagyobb  hibáját  látom  e  törvényjavas-
latnak  abban,  hogy  nem  törekedik  arra,  hogy  ,  
definitivumot  alkosson  meg,  hanem  most  is,  
ezen  javaslat  37.  §-ában  is  azt  mondja,  hogy  
majd  a  Királyföldre  vonatkozó  arányositási,  
birtokrendezési  ügyekre  nézve  egy  külön  tör-
vény  fog  intézkedni.  (Felkiáltások:  Azt  nem  
mondja  !) 

Sokkal  roszabb,  hogy  ezen  37.  §.  az  
egész  Királyföldet,  mely  mint  jogi,  politikai  
fogalom  ma  nem  létezik,  a  birtokrendezési  tör-
vény  jelentékeny  részének  hatálya  alól  kiveszi.  



Mit  feltételez  ez?  Feltételezi  azt,  hogy  ezen  
rendezés  ott  később  fog  foganatba  vétetni,  
mert  azt.  hogy  örökre  rendezetlen  viszonyok  
tartathassanak  ott  fenn,  azt  supponálni  nem  
lehet.  S  mert  látom,  az  1871:  LIII.  tör-
vényczikk  82.  szakaszának  Talmács-Szelistye  s  
Törcsvárra  vonatkozó  intézkedései  érdekében,  
hol  ugyanazon  érdekek  vannak  érintve,  melyek  
ezen  törvényjavaslatban  a  37.  §.  behozatalát  
megkívánták,  s  hogy  a  törvényhozás  semmi  
lépést  nem  tett,  mert  azon  érdekeket,  da-
czára  a  törvényhozás  rendeletének,  daczára  a  
kívánalmaknak,  nem  kivánta  közelebbről  fel-
bolygatni,  vagy  nem  akarta  azon  érdekek  kép-
viselőinek  haragját  magára  vonni.  Tehát  ezen  
törvényjavaslat  nemcsak  ezen  pontjában,  de  a  
többiben  is  nem  egy  definitivumot  contemplál,  
hanem  egyszerűen  utat  és  módot  keres,  hogy  
a  csupán  jogi  calamitásokból,  melyek  a  bir-
tokrendezésnél  fennforognak,  kivezető  módot  
nyújtson. 

De  a  gyakorlati  nehézségekre  sincs  kellő  
figyelemmel.  (Halljuk!)  Hiszen  kérem,  hogy  le-
hessen  definitivumnak  tekinteni  egy  törvény-
javaslatot,  mely  eltérve  a  magyarországi  tagosí-
tási  törvénytől,  az  erdők  tagosítását  kiveszi  a  
tagosítási  törvény  alól ?  Hiszen  az  erdőbirtokok,  
pl.  a  Székelyföldön  és  Erdélynek  némely  me-
gyéiben  is,  mint  Kis-KUküllő  megyében,  oly  
felaprózott  parcellákat  képeznek,  hogy  azokkal  
czélszeríí  gazdaságról  szó  nem  lehet,  hogy  azo-
kon  az  országgyűlés  által  meghozott  erdőtör-
vényt  végrehajtani  majdnem  lehetetlen,  hogy  ott  



a  tulajdont  megvédelmezni  és  a  vagyonbátor-
ságot  fenntartani  teljes  lehetetlen.  Egyik  leg-
nagyobb  nehézsége  volt  az  eddig  fennállolt  bir-
tokrendezési  törvénynek,  hogy  az  arányosításnál  
csak  a  nagyobb  birtokos  kaphatta  ki  az  ará-
nyosított  közös  birtokból  illetőségét,  mert  a  
kinek  kevesebbje  jött  100  holdnál,  ez  nem  ve-
hette  a  maga  részét,  hanem  továbbra  nézve  is  
bele  kellett  egyeznie  a  közösségbe.  Mit  invol-
vál  ez ?  Azt,  hogy  az  arányosítás  költségei  csak  
azon  birtokosnak  válnak  előnyére,  a  ki  a  maga  
100  holdját  a  birtokból,  mint egyéni tulajdonát  ki  
fogja  kapni.  

A  közös  legelőkre  nézve  egyik  legnagyobb  
hátrány  az  volt,  hogy  ezekre  nézve  a  törvény  
azt  mondotta,  hogy  tekintet  nélkül  a  nagyságra,  
feloszthatók.  Bocsánatot  kérek,  ha  valahol  kell  
az,  hogy  bizonyos  nagyságú  legyen  a  terület,  
azt  hiszem,  hogy  a  legelőterület  az  s  nem  any-
nyira  az  erdőterület.  Az  erdőkre  nézve  a  tör-
vényjavaslat  is  magában  foglal  intézkedéseket,  
de  a  legelőterületre  nézve  nem  intézkedik,  hogy  
az  fel  ne  daraboltassék  és  ez  által  haszonvelie-
tetlenné  ne  tétessék,  vagy  a  birtokosok  arra  
kényszeríttessenek,  hogy nagy  költséggel jussanak 
el  oda,  abba  az  állapotba,  melyben  voltak,  t.  i.  a  
közös  birtoklás  állapotába.  A  tagosítási  törvény-
nek,  hogy jó  legyen,  nézetem  szerint  alapfeltétele  
az,  hogy  azon  utakra  nézve,  melyek  az  egyes  
tagokhoz  vezetnek  és azon utakra,  melyek  az egyik 
községből a másik községbe vezetnek,  oly  intézke-
déseket  tartalmazzon,  melyek  szerint  a  tagok-
hoz  való  könnyű  hozzájuthatás  feltételei  benne  



legyenek.  Ezen  törvényjavaslat  pedig  az  utakról  
nem  szól,  holott  a  világ  minden  törvényhozásá-
ban  hasonló  törvényeknél  mindenütt  az  utak  
helyes  beosztási  elveinek  megállapítása  képezi  a  
főalapot.  A  jelen  szőnyegen  levő  törvényjavaslat  
igaz,  hogy  a  mostani  állapotot  javítja,  de  az  is  
igaz,  hogy  ezen  intézkedések  nagyon  drágák  
lesznek,  mert  a  kinevezett  becslők  csak  napi  
díjért  fognak  dolgozni;  ez  új  kenyérkereset,  új  
apparatus  lesz,  mely  a  tagosítást  még  egyszer  
oly  drágává  fogja  tenni,  mint  a  milyen  az  je-

•  lenleg.  
Egyik  legnagyobb  nehézség  volt  a  törvény-

kezési  elj irás  a  birtokrendezési  ügyeknél  és  
*  talán  a  figyelmet  kerülte  az  ki,  vagy  talán  a  

miuisteri  rendeleteknek  vau  fenntartva,  de  éppen  
azok  a  pontok,  melyek  a  legkényesebbek  vol-
tak,  éppen  azok  ezen  törvényjavaslat  által  nem  
kerültetnek  el.  Példa  az  is,  a  mire  Cozma  Pár-
thén  t.  képviselőtársam  hivatkozott.  De  részem-
ről  felhozok  más  esetet  is.  (Halljuk!)  Azt  tartja  
az  1871.  évi  LV-ik  törvényezikk  végrehajtásáról  
szóló  ministeri  rendelet  szükségesnek,  hogy  a  
birtokrendezési  kereset  B példányban  adandó  be  
és  annyi  felzetet  kell  mellékelni,  a  hány  birto-
kostárs  van.  

Hogy  ez  mennyi  abnormitást  idéz  elő,  bátor  
leszek  néhány  példával  illustrálni.  (Halljuk!)  
•Gr.  Lázár  Mór  örökösei  például,  a  gyergyói  
közös  havasok  megosztására  nézve  törvényes  
lépéseket  akarnak  tenni.  Igaz,  hogy  a  keresetet  
három  példányban  kell  csak  benyujtaniok,  de  
32,000  db.  felzetet  kellene  beadni.  



Tovább  megyek.  Udvarhelyszéken  ismerek  
közös  birtokot,  mely  17  község  birtokát  képezi.  
Ha  az  arányosítás  foganatba  vétetik,  körülbelül  
7500  birtokostárs  levén,  a  három  keresetlevél  
mellé  7500  felzetet  kell  mellékelni.  Hisz  maga  
az  ügyvédi  munkadíj  is  oly  nagy  tömegre  megy,  
ha  csak  felzetenkint  tiz  krajczárrai  számítjuk  
is,  hogy  az  illetőre  nézve  kérdésessé  válik,  váj-
jon  n j  hagyja-e  fönn  a  jelenlegi  állapotot,  mely  
mellett  a  közös  birtok  folytonosan  veszít  értéké-
ből  és állagából,  mint  sem,  hogy  kitegye  magát  
azon  költségek  előlegezésének,  melyek  csak  évek  
során  folynának  be  neki  az  egyénivé  vált  bir-
tokból. 

Egyik  legnagvobb  akadály,  mely  a  tagosí-
tásnál  rendesen  visszatetszést  szült  és  módot  
nyújtott arra,  hogy  az  egyik  birtokos  fél  a  má-
siknak  rovására  tagosítson,  az  volt,  hogy  a  köz-
ség  egész  határa  előzetesen  nem  méretett  föl,  ha-
nem  rendesen  felmérettek  a  földek  darabról  da-
rabra,  ezek  összeadattak  és  ekként  ejtetett  meg  a  
munkálat.  A  törvényjavaslat  nem  gondoskodik  
azon  intézkedésről,  hogy  a  tagosítaudó  határrész  
egészben  előzetesen  felméressék;  gondoskodása  
egyedül  az  arányosítandó  felületekre  terjed  ki.  

A  legnagyobb  veszedelem  a  tagosításnál  
abban  van, hogy a földek  darabról  darabra  becsül-
teinek  meg,  hogy  a  becslők  tudják, hogy ez,  vagy  
az  a  darab  X-é,  vagy  Y-é  és  igy  az  osztályo-
zás  és  becslés  teljesen  személyes  jelleget  nyer,  
mely  mellett  lehetővé  tétetik,  hogy  az,  a  ki  jó  
•iszonyban  van  a  becslökkel,  magasabbra  be-
csültesse  a  maga  részét,  mint  az,  a  ki  kevésbbé  



jó,  vagy  éppen  ellenséges  viszonyban  van  a  
beeslőkkel. 

Szerettem  volna,  hogy  a  törvényjavaslat  
erre  nézve  is  eorreetivumut  tartalmazna  és  ez  le-
hető  lett  volna  abban,  hogy  az  egyes  határ-
részekben  lévő  egyenlő  minőségű  földek  egész-
ben  osztályoztattak  volna,  nem  pedig  parcel-
lánkint. 

Éppen  azért,  mert  én  ezen  nehézségek  le-
győzősét  óhajtom  és  mert  elismerem,  hogy  min-
den  tekintetben  kifogástalan  birtokrendezési  tör-
vényt  készíteni,  a  legnagyobb  nehézségek  közé  
tartozik,  bátor  vagyok  határozati  javaslatot  
nyújtani  be,  mely  azt  czélozza,  hogy  azon  ferdc-
ségek,  melyek  a  tagosításnál  és  a  birtokrende-
zésnél  előfordulhatnak,  orvosoltassanak,  a  költ-
ségek pedig lehetőleg  kissebbittcssenek.  Határozati  
javaslatom  azt  tartalmazza,  hogy  Erdélyben  a  
jelenleg  folyamatban  lévő  catasteri  eljárás  sziin-
tettessék  meg  és  az  kapcsolatban  a  birtokrende-
zéssel  és  azon  fokozatossággal,  a  mint  a  birtok-
viszonyok  rendeztetnek  foganatosíttassák.  

T.  ház!  Különösnek  tűnhetik  fel  e  javas-
lat.  De  méltóztassanak  meggondolni,  hogy  most  
Erdélyben  ideiglen'es  catasteri  felvétel  foly;  ha  
majd  a  birtokviszonyokat  rendezni  fogják,  az  
illető  községekben  újabb  catasteri  felvételt  kell  
eszközölni,  mert  az  előbbi  catasteri  állapot  nem  
felel  meg;  18  év  múlva  pedig,  a  mint  a  pénz-
ügyminister  ur  mondta,  az  állandó  cataster,  
mely  most  Szegednél  van,  el  fog  érkezni  Er-
délyhez. 



A  birtokrendezés  tebát,  ba  nem  végződik  
b e )  18—20  év  alatt  folytonosan  kataszteri  mun-
kálatokban  fog  állni  Erdély  és  18  év  mu'va,  
mikor  az  állandó  kataszter  oda  érkezik,  még  az  
állandó  kataszter  munkálatai  el  fognak  tartani  
6  évig.  Tehát  kilátás  van  arra,  hogy  az  ideig-
lenes  és  az  állandó  kataszter  Erdélyben  25  esz-
tendeig  lesz  munkában.  Nem  volna-e  sokkal  
czélszerilbb  és  helyesebb  a  két  ideiglenes  mun-
kálat  helyett,  egyszerre  és  egyenesen  az  állandó  
kataszteri  munkához  fognr?  Minden  község  egy  
kataszteri  egységet  képez,  melyet  az  állandó  
kataszterbe,  mint  ktilöu  egységet  kell  felvenni.  
Hogy  az  állandó  kataszter  elve  miként  alkal-
maztassák  Erdélyben,  az  nem  képez  nagy  nehéz-
séget.  Készek  a  trigonometriai  felvételek.  Min-
den  egyes  négyszögre  nézve  alkalmaztassák  a  
a  kataszter.  Alapíttassák  meg  az  osztályozás  
azon  arányok  szerint,  melyek  az  egyes  na-
gyobb  területek  és  vidékek  köztt  megállapi-
tandók.  Ezen  tervezet  elkészittetik  azon  mérték  
alapján,  mely  a  19-  vagy  25-  számú  három-
szögbe  esik.  A  19-  vagy  25-  számú  háromszög  
alapjára  megállapított  állandó  kataszter  elve  
szerint  vétetnék  be  az  állandó  kataszterbe.  Ha  
együttesen  vétetik  fel,  me<>krtnéltetik  a  két  ka-
taszter  költsége.  De  a  felek  megkímélik  azon  
költségeket,  melyek  a  felvételre  szükségesek.  
Sőt  a  hitelesítő  mérnökök  is  az  irányadó  czölö-
pöket  fölhasználhatják  és  kevésbé  lehet  vissza-
élésnek  helye  ez  esetben,  mintha  az  egyik  domb-
ról  a  másikra  felületesen  hitelesítitek.  Továbbá  
a  felek  nem  fogják  a  birtokok  osztályozásánál  



a  lehető  legalacsonyabbra  nyomni  le  földjük  
osztályozását  és  a  tagosításnál  nem  fogják  a  
lehető  legmagasabbra  felemelni.  Mert  azon  ér-
dek ,  hogy  alacsony  osztályba  jusson,  ellen-
súlyoztatni  fog  azzal,  hogy  a  tagosításnál  többi  
birtokostársai  rovására  magasabb  classisba  
helyezze  földjét.  Ezek  azon  elvek,  melyeken  
határozati  javaslatom  nyugszik.  S  ez  másfelől  
nem  zárja  ki  azt  a  lehetőséget,  hogy  úgy,  mint  
Magyarországon,  hol  a  birtokviszonyok  rendez-
tettek  e's  az  állandó  kataszter  később  vétetett  
fel,  ezen  felvételek  és  tervek  az  állandó  katasz-
ter  által  felülvizsgáltatván,  elfogadtassanak  és  
felhasználtassanak.  Ha  utólagosan  az  állandó  
kataszter  által  a  felvételek  használhatók  vol-
tak,  nem  értem  miként  lehet  nehézséget  ta-
lálni  abban,  hogy  ha  együttesen  történik  a  
kettő  ,  az  együttes  felhasználás  czélszerííen  
foganatosíttassák.  De  egyik  legnagyobb  veszede-
lem  az,  hogy  ha  a  birtokviszonyok  rendeztet-
tek,  ha  a  tagosítás  megtörtént,  a  telekkönyvek-
ben  zűrzavar  áll  elő;  mert  azon  parcellák,  me-
lyeket  az  előtt  x,  vagy  y  birt,  nem  képezik  
tényleg  tulajdonát.  Szükséges  volna  tehát,  hogy  
a  birtok  rendezésével  és  az  állandó  kataszter,  a  
telekkönyvek  hiteles  elkészítésével  együtt  foga-
natba  vétessék.  Ezek  hozzájutnak  a  hiteles  
telekkönyvekhez  és  ez  biztosítja  a  területet  és  
nem  volnának  annak  kitéve  a  kiskorú  árvák,  
hogy  mikorra  felnőnek,  a  birtok  nagyrésze  ide-
genek  által  elfoglalva  találtatik  és  semmit  sem  
bizonyíthatnak  a  telekkönyvvel,  mert  az  nem  
szavatol  a  területért.  



Ezek  után  ke'rem  a  tisztelt  házat,  méltóz-
tassék  határozati  javaslatomat  becses  pártfogása  
alá  venni  és  elfogadni.  (Helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon  ) 

A  megosztott  birtoklásról.  
(Junius  7.  188U.)  

Tisztelt  képviselőház!  En  a  d)  pont  után  
egy  új  pontnak  betoldását  vagyok  bátor  indít-
ványozni. 

A  birtokrendezési  javaslatnak  az  a  czélja,  
hogy  a  hol  közös  birtok  fordul  elő,  a  közös  
birtok  megosztatván,  egyéni  tulajdonba  menjen  
át;  a  hol  egyéni  tulajdon  fordul  elo,  az  egyéni  
tulajdon,  a  közös  ugar  és  forgó  gazdasági  rend-
szer  kötelékéből  kiszabadittatván,  a  birtok  a  
szabad  használhatóság  feltételeivel  felruháztassék.  
Vájjon  elérhető-e  ezen  czél  az  egyéni  birtoknál,  
hogy  azon  birtok  szabaddá  tétessék,  hogy  ha  
azon-  egyéni  birtokot  jogosan  szolgálmányok  
terhelik?  Pl.  fordulnak  elő  ily  szolgálmányok,  
melyek  az  úrbéri  és  földesúri  viszony  természe-
téből  következtek  és  fenn  is  maradtak,  hogy  
t.  i.  a  volt  úrbéresek  a  volt  földesúr  erdejében  
legelési  jogot  bírnak  és  gyakorolnak  és  birják  
ezt  már  hosszas,  régi  gyakorlat  alapján.  Eordül  
elő  Erdély  azon  részeiben,  a  hol  teljesen  hiány-



zik  az  úrbéri  birtok,  hogy  az  egyéni  birtokot  
terheli  egyesek  legeltetégi  joga,  vagy  faizási  
joga;  vagy  éppen  nádalási  joga.  Fordulnak  eltí  
esetek,  hogy  egy  községben  az  erdő  telek-
könyvileg  az  ő  nevén  áll,  a  faizási  használat  
kizárólagos  tulajdona  a  községet  illeti,  de  a  
legeltetési  jog  másnak tulajdonát  képezi.  Kérdem  
vájjon  a  ezélszeríí  gazdálkodás  feltételeinek  meg-
felelhet-e  az  oly  birtok,  a  hoi  két  különböző  
haszonvétel  egymástól  el  van  különítve,  még pe-
dig  úgy,  hojíy  az  egyik  haszonvételnek  ér-
vényesítése  föltételezi,  hogy  az  a  másik  ha-
szonvétel  rovására  történjék.  Például,  ha  az  
erdőben  a  legeltetési  haszonvétel  idegen  által  és  
nem  a  tulajdonos  által  gyakoroltatik,  annak ha-
szonélvezője  arra  fog  törekedni,  hogy  az  az  
erdő  soha  se  növekedhessek,  hogy  ő  azt,  mint  
legelőt  mindig  használhassa,  holott  a  másik,  a  
kinek  a  faizási  szolgalom  joga  van,  mindent  el  
fog  követni  arra,  hogy  minél  több  fát  elhordjoii  
és  az  erdőnek  értékét  reducálja.  

Azt  hiszem,  hogy  a  birtokrendezés  kérdé-
sénél  az  ilyen  esetek  iránt,  a  melyek  Erdély  
minden  megyéiben  nagy számmal  fordulnak  elő,  
szükséges,  hogy  intézkedést  tegyünk.  Én  szerin-
tem  e  tekintetben  úgy  tehető  intézkedés,  ha  
megbeesültctik  a  s/.olgaloinmal  terhelt  birtok  
értéke  és  akkor  azon  érték  arányában  a  közös  
haszonvétellel  terhelt  birtok  megoaztatik  az  ille-
tők  köztt.  Például  5000  forintnyi  értékű  erdeje  
van  Szent-Ábrahám  községnek,  melyben  Cseke-
falva  község  birja  a  legeltetési  jogot,  a  mi  is-
mét  megér  500  frtot,  tehát  az  erdő  értékének  



tizedrészét  ;  ez  lesz  azon  arány,  a  mely  szerint  
megosztatik  a  szolgalommal  terhelt  erdő  Cseke-
falva  és  Szent-Ábrahám  községek  között.  •  

Tudom,  hogy  erre  azon  ellenvetés  fog  fel-
hozatni,  hogy  az  úrbéri  törvényben  ez iránt,  némi  
homályos  intézkedés  foglaltatik,  de  azt  kérd'in,  
mi  fog  ott  történni,  ha  az  úrbéri  törvényekben  
van  is  erről  intézkedés,  a  hol  úrbéri  viszonyok  
nem  fordulnak  elő,  mint  például  a  Székelyföld  
Vs-részében,  vagy  a  taxális  és  szabad  királyi  
városok  területén?  ott  az  ilyen  birtokok  szabaddá  
tétele  miként  fog  eszközöltetni?  Azon  czélból,  
hogy  ezen  birtokrendezési  törvényjavaslat,  ha  
törvénynyé  válik,  a  lehető  leghosszabb  ideig  
fenntarthassa  magát  és  minél  később  kerüljön  
arra  a  sor,  hogy  az  országgyűlésen  az  erdélyi  
birtokviszonyok  rendezéséről  ismét  szólani  kell-
jen,  a  3-ik  szakasz  „d*  pontja  után  egy  újabb  
„e"  pont  betoldását  indítváuyozom,  a  mely  
„e"  pont  ezen  bajok  orvoslását  ezélozza  és  azon  
eredményt  fogja  szülni,  hogy  ezen  törvény  a  
viszonyoknak  inkább  meg  fog  felelni  és  ezen  
törvénynek  módosítását,  vagy  változtatását  hosz-
szabb  ideig  feleslegessé  teendi.  

Az  enclávékröl.  
Tisztelt  képviselőház!  Ha  az  enclávék  kér-

dése  a jogügyi  bizottság  előtt  nem  fordult  volna  
meg,  ha  az tgy  egészen  új  indítvány  volna,  mely  
most  tájékozatlanságban  találná  a  jogügyi  bi-



zottságot,  a  házat,  hogy  ekkor  visszaküldessék  
a  jogilgyi  bizottsághoz,  azt  érteném.  De  hogy  
most,  midőn  már  a  jogtlgyi  bizottságban  tár-
gyalva  volt,  a  bizottságban  vélemények  képződ-
tek,  a  bizottság  többsége  bizonyos  pártállást  
foglal  el,  hogy  akkor újabban visszaküldjük  ezen  
§-t  a  jogügyi  bizottsághoz,  ez  annyit  tenne,  
hogy  a  bizottság  újabban  ugyanazt  a  véleményt  
terjeszsze  elénkbe.  Én  hiszem,  hogy  a  jogügyi  
bizottság  ezen  kérdésre  nézve  komoly  aggodal-
makat  táplál,  fel  is  tudom  fogni,  mert  a jogászra 
nézve  feltűnő  lehet,  hogy  tulajdonnak  alapját  
képezze  a  lopás.  Az  enclavék  eredete  nem  
egyéb,  mint  a  tulajdonnak  ellopása,  nem  egyéb,  
mint  lopás  (Ellenmondás)  és  Erdélynek  egyik  
specialitása  volt  az,  a  mi  Proudhon  mondásának  
illustratiójául  szolgálhatott  és  igy  a  bizottság  
tagjait  zavarba  hozhatta,  az,  hogy  a  tulajdon  
fogalma  a  lopás  fogalmával  össze  volt  zavarva.  
Ugyanis  egyes  nagy  erdőségekben,  melyek  vagy 
a  földbirtokos  tulajdonát  képezték,  vagy  közsé-
geknek  képezték tulajdonát, az  erdőpásztor,  hogy  
jobban  őrizhesse  a maga  területét,  egy kis  viskót,  
egy  kis  pajtát  építtetett  magának;  a  földesurak,  
vagy  utódaik  nem  gondoltak  vele  s  a  pásztor  
viskóstul-pajtástul  benne  maradt  az  erdőben.  És  
mit  csinált?  Azt,  hogy  kezdte  irtani  az  erdőt,  a  
letarolt  területet  feltörte  s  előbb  krumpli  alá  
használta, később  pedig  már  gabona  alá is kezdte 
használni.  És  mit  csinál  ma?  Azt,  hogy  ezen  
elpusztított  erdőt  kerítő gyepü-határokat,  melyek-
kel  az  enclavéját  kerítette,  évről  évre  tovább  
és  tovább  kitolja.  Ezt  a  tulajdonos  ellenőrizni  



nem  birja.  És  mivel  az  enclavé  az  erclö  közepéti  
van,  utakat  csinál  magának  az  erdőben  s  ha  
ezeket  az  eső  elmossa,  másfelé  kezd  keréknyo-
mokat  vágni,  ezek  megint  árokká  válnak  s  igy  
megint  nagyobb  lesz  az  ő  területe.  Aztán  ha  a  
földesúr  erdőjében  körtve,  kőris,  vagy  eszközfák  
vannak,  biz  ezeket  az  enclávés  uraság  szépen  
ellopja.  (Helyeslések.  Ellenmonddsok.)  

Mi'  a  czél,  t.  ház?  Az-e,  hogy  a  vagyont  
biztosítsuk  és  megszilárdítsuk ?  Ha  ez  a  czél,  
akkor  b.  Kemény  Kálmán  képviselőtársam  indít-
ványát  el  kell  fogadnunk.  

Nem  arról  van  szó, t.  ház,  hogy  azon  em-
ber,  a  ki  oda  ily  alapon  belopta  magát,  onnan  
minden  kárpótlás  néikiil  kitétessék.  Teljes  
aequivaleust  fog  kapni  azon  teriiletért,  azon  
építkezésekért,  a  melyeket teljesített.  Mi kifogása 
lehet  hát;  —  az  talán,  hogy  a  községben  fog  
lakni,  a  helyett,  hogy  távol  a  községtől  az  er-
dőben laknék?  Ha  nem az a czélja,  hogy  magának  
oly  haszonvételeket  szerezzen  az  ő  tulajdonát  
nem  képező  birtokból,  ez  elleu  nem  lehet  ki-
fogása  másnak,  mint  orgazdának.  

Éppen  rendőri  indokokból  t.  ház,  én  elfoga-
dom a b.  Kemény  Kálmán  barátom  által  benyúj-
tott  módosítványt.  (Helyeslések.)  



Az  erdők  tagosításáról.  
(Junius  8.  1880.)  

Tisztelt  képviselőház!  A  23.  §.  utolsó  
bekezdése  azt  rendeli,  hogy  az  erdőbirtokok  
tagosítás  utján  kicserélésnek  tárgyát  nem  képe-
zik.  Ezen  intézkedés  homlokegyenest  ellenkezik  
a  magyarországi  tagosítási  törvénynyel,  mely  
szerint  az  erdők  is  tagosítás  tárgyát  képezték.  
Én  azt  hiszem,  a  tagosítás  kérdése  első  sorban  
azon  alapszik,  hogy  egy józan  gazdálkodás  lehe-
tőségének  feltételeit  valósítsa  meg.  Ha  az  erdő  
birtokok  az  esetben,  ha  szerfelett  el  vaunak  
parcellázva,  nem  tagosittatnak,  lehetetlenné  vá-
lik  a  helyes  erdőgazdaság  és  tekintve  azt,  hogy  
az  országban  a  faállomány  mennyisége  mennyire  
megcsökkent  és  az  erdők  mily  mérvben  pusztít-
tattak,  a  törvényhozásnak  valósítauia  kell  azon  
feltételeket,  melyek  lehetővé  teszik,  hogy  vala-
hára  józan  erdőgazdaság  is  létesülhessen.  

Miként  tehető  fel  azonban,  hogy  helyes  
erdőgazdaság  jöjjön  létre  ott,  a  hol  100—400  
•  öl  területtel  biró  erdők  végtelen  mennyiség-
ben  fordulnak  elő,  mint  Erdélyben  a  székely-
föld  legnagyobb  részében  és  a  vármegyék  nagy  
részében  is.  Az  erdőtörvényt  meg  méltóztattak  
hozni,  de  vájjon  végre  lehet-e  azt  hajtani,  ha  az  
erdők  ezen  nagymérvű  elaprózása  fennáll?  Váj-
jon  az,  a  kinek  7—8  darabban  van  4—5—10  
hold  erdője,  ne  élvezze  a  tagosítás  jótékonysá-



gát,  hogy  habár  nem  összefüggésben  is,  de  
külön  egy  tagban  erdőbirtokát  tagosítva  meg-
kaphatná  és  azon  rendszeres  erdőgazdaságot  
kezdhetne.  Igy  szétszórva,  közös  használat  alá  
vétettek  az  erdők  és  ezen  közös  használatban  
nem  lehet  helyes  erdőgazdaságot  folytatni,  ha-
nem  közös  legelőnek  használtatnak,  mert  más-
kép  hasznát  venni  nem  tudják.  Ha  pedig  azon  
erdőterületeknek,  melyekből  faizási  szükségletü-
ket  is  fedezniök  kell,  csak  az  által  vehetik  
hasznát,  hogy  közlegelőre használják,  azt  hiszem,  
hogy  az  erdő  növésére  és  a  faszükség  enyhíté-
sére  a  törvényhozás  nem  tette  meg  a  szükséges  
lépéseket. 

Én  kerestem  módot,  hogy  ezen  törvény-
javaslatot  a  magyarországi  törvénynyel  a  lehető-
ségig  összhangba  hozhassuk  és  kutattam  a  mini-
mumot,  melynél  bekövetkezhetőnek  látom  egy  
józan  erdőgazdasági  lehetőséget,  még  a  kisebb  
birtokosoknál  is  és  ezt  az  öt  holdban  találtam  
meg.  Azt  hiszem,  hogy  ez  oly  csekély  összeg,  
melynél  kevesebbet  kívánni  nem  lehet. És  éppen  
azért  módosítványomat  arra  fektetem,  hogy  az  
erdők  tagosítása  ott  is  megengedhető  legyen,  
hol  az  erdőparcellák  átlagosan  öt  holdnál  
kisebbek. 

Ez  ellen  azt  hozzák  fel,  hátha  egy  nagy  
birtokosnak  kitűnő  faállomány u  erdeje  van,  
hogyan  fogják  azon  szegény  emberek  megfizetni  
azon  kitűnő  és  nagy  faállományt.  

Azért  van  javaslatom  második  pontja,  hogy  
a  tagosításkor  a  terület  nemcsak  összefüggés-
ben,  hanem  külön  tagban  is  kiadható  legyen,  



Különben  a gyakorlati  élet  ezt  kiegyenlíti  és  
pedig ugy,  hogy  vagy  kicseréltetik  a  faállomány,  
vagy  pedig  bizonyos  mennyiséget  eltávolítanak  
a  fából.  

Felső-Magyarország  legnagyobb  részében  
hasonló  talajviszonyok  vannak  és  semmi  leküzd-
hetlen  nehézség  sem  mutatkozott.  Ha  volt  ne-
hézség,  a  gyakorlati  élet  utmutatása  szerint  ki-
egyenlítették  és  ez  sikerült  is.  

Kérem  tehát  a  t.  házat,  ne  zárjon  el  min-
den  lehetőséget  az  erdőkre  nézve  ott  is,  a  hol  
annyira  szét  vannak  aprózva,  hogy  átlagosan  
öt  holdat  sem  tesznek  ki.  

B.  Mednyánszky  Árpád jegyző  (olvassa  
Ugrón  Gábor  módosílványait):  

„A  23-ik  §.  2-ik  bekezdésének  első  mon-
data  helyett,  megmaradván  a  szöveg  többi  része,  
tétessék  a  következő  módosítás:  

Erdők  rendszerint  nem  képezik  tagosítás  
utján  kicserélésnek  tárgyát  s  azok  az  erdőbir-
tokosok  beleegyezésének  hiányában,  a  következő  
esetekben  vétethetnek  kicserélés  alá:  

a)  ha  a  község  határában  levő  erdőparcel-
lák  területe  átlagban  5  holdnál  kisebb,  a  meny-
nyiben  az  erdők  a  taggal  összefüggésben  és  
egy  birtoktestben  tagosíthatók  nem  lennének,  
külön  tagban  is  kiszakíthatók;  

b)  s  ha  csekély  értékíí  erdőknek  érintetlen  
hagyása  a  czélszerü  tagosítást  meghiúsítaná."  

Vgron  Gábor  beatMei.  



Egyenlő  teherviselés  érdekében.  
(Ugyanakkor.) 

Tisztelt  képviselőház!  Az  előttem  szólt  
t.  képviselő  ur  nézetét  nem  oszthatom,  nem  oszt-
hatom  azért,  mert  ugy  látszik,  hogy  ő az  erdélyi  
birtokviszonyok  jogi  természetét  és  történeti  fej-
lődését  nem  ismeri  s  rendkívül  tájékozatlan.  
Mert  az  eddigi  birtokrendezési  törvénynek  egyik  
nagy  ferdesége  éppen  az  volt,  hogy  analógiával  
a  magyarországi  birtokviszonyok  rendezésére,  
úrbéri  ügynek  tekintette  ezt,  holott  Erdélyben  
úrbéri  ügynek  ezt  még  fele  részben  sem  lehet  
tekinteni.  Mert  a  Székelyföld  */»  részében  úrbéri  
viszonyok  nem  fordultak  elő,  a  Királyföld  
*/i  részében  nem  fordultak  elő,  a  szabad  királyi  
és  taxalis  városokban  szintén  nem  fordul-
tak  elő.  

Ezek  kiteszik  Erdély  lakosságának  fele  
részét.  Tehát  Erdély  lakóinak  fele  részére,  
hogyha  az  úrbéri  és  földesúri  viszony  szem-
pontjából  akarjuk  megítélni  a  költségek  hordo-
zását,  nem  hoztunk  alkalmazható  törvényt.  Hisz  
ez  volt  eddig  is  ott,  hol  a  földesúri  és  jobbágyi  
viszony  fenn  nem  állt,  a  tagosítások  és  birtok-
rendezések  legnagyobb  akadálya,  mert  nem  volt  
törvény,  mely  szabályozta  volna,  hogy  kik  és  
mily  arányban  tartoznak  a  költségeket  hor-
dozni. 

De  azon  elvet  is  tagadásba  veszem,  melyet  
az  előttem  szólt  t.  képviselő  ur  felállított,  hogy  



az  úrbéri  viszony  szempontjából  kell  ma  is  
megállapítani  a  birtokrendezési  költségek  hor-
dozását. 

Igenis,  akkor,  midőn  az  úrbéresnek  ki  kel-
lett  szakítani,  mi  legyen  az  ő  tulajdona,  akkor  
ezen  kérdés  helyes  volt;  de  az  erdélyi  részek-
ben  az úrbéresek  rég  megkapták  saját  birtokukat.  
Az  többé  nem  úrbéres  birtok,  az  egyéni  szabad  
birtokot  képez  és  arra  nézve  az  1871.  évi  
LIII.  t.  cz.  83.  §-a  azt  mondja,  hogy  minden  
birtokra  nézve,  mely  a  volt  jobbágyoknak  tör-
vény  szerint  tulajdonává  vált,  a  jobbágyi  és  
nemesi  birtok  köztti  különbség  teljesen  megszűnt.  
Erdélyben  teljes  tulajdonná  váltak  a  birtokok,  
szabad  rendelkezési  joggal  birtokoltatnak  azon  
birtokok,  melyek  tagosításáról  van szó,  tehát  épp  
az  1871:LIII-ik  törvény ezikk  dispositiójánál  
fogva  teljesen  elvesztették  úrbéri  jellegüket.  

De,  bocsánatot  kérek,  a  t.  képviselő  ur  
arról  is  megfeledkezett,  hogy  nem  az  50-es  
években  élünk,  midőn  felszabadultak  az  úrbére-
sek  és  az  urbárium  nem  volt  megvásárolható  
és  a  nemesi  birtok  is  ki  volt  véve  a  forgalomból.  
Harmincz  éve  annak,  hogy  a  föld  felszabadult;  
30  év  alatt  hány  nemes  ember,  vagy  hány  
izraelita  korcsmáros  vásárolt  össze  úrbéri  és  
nemesi  birtokot  vegyesen  péle-méle ?  Ha  az  ará-
nyosításnál  a  birtokrendezési  kulcsot  kell  meg-
állapítani,  előzetes  pernek  lenne  helye,  melyben  
constatálni  kell,  hogy  mennyi  úrbéri  és  nemesi  
természetű  birtokról  van  szó.  A 30  éves  szabad  
forgalom  után  keresni  a  30  évvel  ezelőtt  fenn-
állott  birtokok  természetét  és  azt  venni  fel  ily  

n* 



fontos  birtokrendezés  kulcsául,  legalább  is  ana-
chronismus. 

Önök  az  egyenlőség  nevében  szoktak  
beszélni.  Mindenütt,  a  hol  jogegyenlőségről  van  
szó,  feltétlenül  meghajlok.  De  ha  elfogadják  a  
jogegyenlőség  elvét,  el  kell  fogadniok  az  egyenlő  
teherviselés  elvét  is.  Miért  sérelmes  az,  ha  min-
denkire  földadója  arányában  vettetik  ki  a birtok-
rendezés  költségének  hordozása?  Ugyanazon  
egyenlő  kulcs  ez,  teljesen  egyenlő  s  sokkal  
igazságosabb,  mint  a  mely  fennállott  ott,  a  hol  
a  földesurak  rendezték  a  birtokot,  hol  a  terület  
arányában  osztoztak  meg  és  a  ki  rosszabb  és  
nagyobb  területet  kapott,  a  terület  szerint  viselte  
a  költségeket.  

De önök,  a  szegény  nép  ellenére  és  kárára  
is  fognak  cselekedni,  ha  a  különvéleményt  el-
fogadják.  Mi  volt  minden  tagosításnak  eddig  
rákfenéje?  Mi  volt  az,  a  mi  lehetővé  tette,  hogy  
a  gazdagabb  a  szegényt  megcsalhatta  és  rá-
szedhette?  Az,  hogy  a  földesúr  fogadta  fel  és  
fizette  a  mérnököt  és  ez  ennek  következtében  a  
földesurak  érdekében  dolgozott  az.  Minthogy  az  
úrbéresek  nem  rendelkezhettek  a  mérnökkel,  ki  
voltak  téve  annak,  hogy  a  mérnök  részrehajlása  
folytán  ki  voltak  zárva  a  remancntiákból,  
melyek  nem  mérethettek  meg  s  a  földesuraknak  
jóval  nagyobb  terület  szakittatott  ki,  mint  
a  mennyi  őket  valóban  megilleti,  az  úrbéresek-
nek  pedig  kevesebb.  Ha  egyenlően  viselik  a  
költségeket,  ha  egyenlő  joggal  bírnak,  akkor  
ntasítást  adhatnak  a  mérnöknek  s  a  mérnök  
nem  lesz  a  nagybirtokos  szegődvényese,  de  az  



egész  tagosítandó  község  birtokosainak  szegőd-
vényese.  Éppen  a  nép  érdekében,  az  eljárás  
gyorsítása  ezéljából,  a  jogegyenlőség  nevében  
kérem  a  t.  házat,  méltóztassék  a  32-ik  §-t  az  
igazságügyi  bizottság  szövegezése  szerint  el-
fogadni.  (Élénk  helyeslés.)  

A  Királyföld  kivétele  ellen.  
(Ugyanakkor.) 

Tisztelt  képviselőház!  Fel  kell  szólalnom  
e  §-nál,  mivel  ez  azt  ezélozza,  hogy  midőn  
egy  külön  törvényt  alkotunk  az  erdélyi  részekre  
nézve,  a  mi  már  magában  véve,  valljuk  meg,  
nem  felel  meg  az  uniónak  és  az  egységes  tör-
vényhozás  elveinek,  egy  §-t  még  egy  különleges  
törvénybe  vegyünk  be,  mely  szerint  ez  a  király-
földre  nem  terjesztetik  ki.  

Ha  a  birtokviszonyok  egészen  mások  volná-
nak  a  Királyföldön,  mint  Erdély  többi  részeiben,  
ha  a  gazdasági  szükséglet  nem  ugyanazon  köve-
telésekkel  lépne  ottan  fel,  mint  Erdély  egyéb  
részeiben,  akkor  azt  érteném. De  igy  nem fogad-
hatom  el.  

Először  azért,  mert  az  a  terület,  mely  ugy  
neveztetik,  hogy  volt  Királyföld,  ma  nem  léte-
zik.  A  községek  fel  vannak  osztva  külön  vár-
megyékbe  és  igy  bekövetkezik  az,  hogy  azon  
terület  semmiben  nem vág  össze  sem  a  politikai  
beosztással,  sem  a  törvényszék  beosztásával.  



Micsoda  jogegyenlőség  az,  ha  ugyanazon  
törvényszék,  vagy  ugyanazon  megye  területén  
40—100 község  bir arányosítási  joggal,  azonban  
4  vagy  5  község  nem?  

A  birtok  természete  a  szászföldön  annyiban  
különbözik  a  többitől,  hogy  ott  az  erdők  és  
legelők  községileg  közös  tulajdonokat  képeznek,  
melyeket  folyvást  azon  szász  községekben  lévő  
birtokosok  használtak  és  a  melyek  részint  lege-
lésből,  részint  faizásból  állanak.  Ila  tehát  hasz-
nálták  és  az  arányosítás  a  haszonélvezés  kulcsát  
állapítja  meg,  miért  kell  éppen  a  Királyföldet  
kivenni  az  arányosítás  alól?  

Mi  kára  lehet  abban  valakinek,  hogy  ha  a  
haszonélvezet  mértéke  szabályozva  van?  

Megtalálom  én  erre,  t.  ház,  a  magyarázatot.  
Ez  abban  van,  hogy  azon  községekben  községi  
tulajdon  lévén  a  közerdő  és  közlegelő,  előbb  
községi  tagnak  kell  lennie  az  illetőnek,  mielőtt  
a  közerdők  és  közlegelők  használatába  bele-
bocsáttatnék. 

Ez  sorompó  akar  lenni,  hogy a  Királyföldön  
lévő  jelenlegi  birtokosok,  legyenek  azok  szászok,  
vagy  románok,  más  birtokosoknak  oda  való  szár-
mazása által  ne korlátoltassanak  a tulajdon  haszná-
latában. 

Ugyanis, ha egy  szász községben  egy  magyar,  
vagy  román  ember  birtokot  vásárol,  daczára  
anuak,  hogy  birtokot  vett,  a  községi  kötelékbe  
kell  felvétetnie  és  csak  akkor,  ha  ezt  hosszas  
küzdelem  után  kieszközölte,  bocsáttatik  a  köz-
erdő  és  közlegelő  használatába.  Ebből  követ-
kezik,  hogy  azon  községnek  birtokosai  javára  



néha  2—4  évig  nagy  előny  nyujtatik  azokkal  
szemben,  kik  a  községben  mint  idegenek  bir-
tokot  vásárolnak.  

Miben  áll  tehát  a  nagy  sérelem,  a  mely  
bekövetkeznék  ha  az  arányosítás  oda  is  kiter-
jesztetnék?  hisz  a  szász  községek  legnagyobb  
részéhen  a  közös  erdő  és  legelő a  községi  birtok  
felénél  nagyobb.  

Az  Udvarhelymegyébe  kebelezett  Erked  
szász  község  10491  hold birtokából,  6874  hold,  
vagyis  */s  rész  községi  tulajdont  képez.  A  köz-
ségek  gazdálkodási  rendszereikben  a  közlegelő  
rendszert  léptetik  életbe  és  azért  az állattenyész-
tés  kellő  virágzásnak  náluk  nem  indulhat,  mert  a  
közlegelő  rendszert  követik  feltétlenül  és  kizáró-
lag.  A  miatt,  hogy  a  községi  nagybirtokok  
közlegelőknek  és  közerdőknek  vannak  lefoglalva  
a  szászföldön,  a birtokok  olyképp  apróztatnak  el,  
hogy  igen  kevés  községben  bir  a  nagybirtokos  
30  holdon  felül.  

Állattenyésztésre  kell  tehát  nékik  is,  mint  
nekünk,  törekedni  és  ezért  a  birtokviszonyokat  
kell  ott  is  rendezni.  

Lehet-e,  t.  ház,  állattenyésztés  ott,  hol  a  
három  határ  rendszere  van  elfogadva  és  a  hol  a  
legkitűnőbb  kaszáló,  közlegelőnek  van lefoglalva  ? 

A  zöld  takarmány  termelése  teljesen  hiány-
zik.  Felolvasom  itt  a  kimutatást,  melyet  a  
szebeni  szász  gazdasági  egylet  adott  ki,  az  
1874.  évi  aratási  és  takarmányozási  eredmények-
ről  —  Schuster  Mártontól  —  itt  az  van  mondva:  
a  szebeni  kerületben  termeltetett  744,000  mázsa  
zöld  takarmány.  



A  nagy-sihki  kerületben  325,000,  a  nagy-
szebeni  kerületben  9000  mázsa,  a  medgyesi  kerü-
letben  5000,  a  segesvári  kerületben  pedig  750  
mázga,  Beszterczén  175  mázsa,  a  kőhalmi  szék-
ben  1864  mázsa  zöld  takarmány  termeltetett.  

Lehet-e  ott  feltalálni  a  józan  gazdálkodás  
feltételeit,  a  hol  oly  birtoklási  viszonyok  van-
nak,  hogy  a  zöld  takarmáuy  termelése  ily  szűk  
korlátokra  van  szorítva?  

Nem  olvasom  fel  az  egyes  tételeket,  csak  
az  összegeket.  

Összes  szénatermelése  a  Királyföldnek  
volt  2.675,019  mázsa.  

A  Királyföldön  van  84,000  ház,  ebből  
24,000-et  üssünk  le,  hogy  a  kik  azokban  lak-
nak,  nem  birnak  igás  jószággal,  tehát  esik  
60,000  ház.  Abból  a  60,000  házból  egy  fogatot  
veszünk  fel  két  igás  marhával,  esik  egy  évi  
tartásra  44  bécsi  mázsa  széna  és  zöld  takar-
mány. 

Kérem,  a  hol  napjára  két  marhára  nem  esik  
több  4  font  takarmánynál,  ott  állíthatjuk-e  azt,  
hogy  a  gazdaság  oly  rendszere  áll  fönn,  mely  
változásra  nem  szorul,  melyet azon  kisbirtokosok  
korlátolt  felfogására  kell,  hogy  hagyjunk,  kik  
már  évszázadok  óta  űzik  ezt  a  gazdasági  rend-
szert  és  ezen  gazdasági  rendszerből  kibontakozni  
nem  tudnak  és  nem  akarnak?  

Mi  ennek  a  következménye?  Az,  hogy  az  
állattenyésztés  ott  a  Királyföldön,  kivévén  egy-
két  községet Lebencze  körül,  a  pangás  stádiumá-
ban  van.  



Mert  a  közlegelőkre  szintén  kicsapják  
vegyesen  az  igás-  és  a  tenyészállatokat,  ott  
örökre  elcsenevészednek.  Századok  óta  a  ló-
tenyésztés  emelésére  a királyföldi  községek  nagy  
költségeket  fordítanak,  éppen  azért,  mert  a legelő 
azon  rendszerével,  hogy  az  igásmarhát  mindig  a  
közlegelőn  tartják,  nem  tudnak  szakítani  s  igy  a  
lótenyésztés  sem  tudja  azon  eredményeket  fel-
mutatni,  melyeket  kellene.  

Itt  vannak  a  bánáti  községek,  sváb  köz-
ségek,  melyek,  azt  lehet  mondani,  csak  15  év  
óta  fordítanak  nagyobb  figyelmet  a  lótenyész-
tésre,  mily  bámulatos  sikert  tudnak  felmutatni;  
addig  e  szászok,  a  kik  professionatus  ló-
nevelőknek  tartják  magukat,  oly  csekély  sikert  
mutatnak  fel,  hogy  azt  nem  lehet  egyébnek,  
mint  azon  nagymennyiségű  közlegelő  fenntartásá-
nak  tulajdonítani,  melynek  kihasználási  rendszeré-
ből  következik  az,  hogy  az  állatok  a  kellő  kifej-
lődésben  nem  részesülhetnek.  

De  ha  az  arányosítás  alól  a  Királyföldet  
kivesszük,  akkor  a  tagosítás  is  minden  előnyét  
elveszti. 

Miért  kell  tagosítani ? 
Azért,  hogy  egyszer  józan,  rationabilis  

gazdálkodási  rendszer  léptettessék  életbe.  Hisz  
akkor  a  tagosított  birtoknak  megfelelő  trágya-
mennyiséget  előállítani  nem  bírják,  hogyha  a  

•  közlegelők  ezen  jelenlegi  állapotban  fenntar-
tatnak. 

Én  nem  látom  elfogadhatónak  a  törvény-
hozás szempontjából, hogy egy speciális törvényben 
csináljunk  akkora  speciális  kivételt,  oly  területre,  



. . . . . .  ^  

a mely  politikailag, vagy  gazdaságilag  nem létezik 
és  nem tartom  elfogadhatónak,  hogy  egy  magyar-
országi  képviselőtársam  kifejezését  használjam,  
hogy  egy  erdélyi  extra-wurstba  egy  királyfoldi  
extra-virstlit  beletöltsünk.  Ezért  kérem  a  §.  ki-
hagyását. 

Az  erd.  kath.  autonomia  érdekében.  
(November  26.  1880.)  

Tisztelt  ház!  Legkevésbé  sem  ütköztem  
meg,  midőn  a  minister  ur  határozottan  ellene  
nyilatkozott  Irányi Dániel  igen  tisztelt  képviselő-
társam  indítványának;  mert  hogyan  akarhatná  
a  kormány  a  vallásszabadságot,  mikor  annak  még  
meglevő  önkormányzati  institutióit  is  nem  hogy  
fenntartani  s  védelmezni  kívánná,  hanem  annak  
elnyomására  s  annak  —  hogy  a kellő  szót  hasz-
náljam  —  lassanként  való  elsikkasztására  segéd-
kezet  nyújtani  látszik.  (IgazI  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Az  erdélyi  részeken  a  katholikus  vallást  
követőknek  azon  szerencséjük  volt,  hogy  egy  
időben  nem  képeztek  államvallást,  tehát  a  vallás-
szabadság  princípiumai  szerint  defensiv  institu-^  
tiókkal  szervezkedtek  és  autonómiával  birtak.  A  
múltból,  az  1848  előtti  múltból  maradt  fenn  a  
katholikus  autonomiai  szervezet,  mely  1868-ban,  
még  a  boldog  emlékű  Eötvös  korában,  a  mely  



kor  traditióinak  csak  árnyékában  él  a  minister  
ur,  de  a  mely  kornak  magasztos  és  magas  eszme-
körét  soha  felérni  még  nem  birta,  mondom,  ez  
időkorban  Erdélyben  a  múltból  átszármazott  
kath.  autonomia  szervezetet  nyert,  mely  szervezet  
következtében  */»  rész  világiakból  és  7»  rész  
egyháziakból  álló  képviselet  alkottatott  meg  az  
erdélyi  kath.  egyházmegyében.  E  kath.  egyház-
megye  képviselete  választott  magának  igazgató-
tanácsot,  melynek  alapszabály-tervezete  1873-ban  
a  ministerium  által  helybenhagyatott.  Ez  alap-
szabálytervezetben  bennfoglaltatik  az,  hogy  a  
státusgyülésnek  elnöke  minden  évben  köteles  
az  erdélyi  róm.  kath.  státusokat  közgyűlésre  
összehívni  s  azt  azon  idő  óta,  hol  teljesíti  a  
kath.  státus  elnöke,  az  erdélyi  egyház  megyés  
püspöke,  hol  nem.  A  mult  évben  is  volt  szeren-
csém  felszólalni  e  kérdésben  és  kérni  a  minis-
ter  urat,  hogy  hasson  oda,  miszerint  ezen  minis-
teri  rendelettel  helybenhagyott  statutum,  hogy  
t.  i.  az  erdélyi  státus-gyülés  minden  évben  meg-
tartassák—foganatosíttassák.  Fontosérdekek  kíván-
ják azt. Kívánja először azon érdek, hogy az általunk 
kivívott jogkör biztosíttassák,  szilárdittassék.  A má-
sodik érdek az,hogy ezen igazgató-tanács alá vannak 
rendelve  népiskoláink  és  középiskoláink,  tehát  a  
statusnak  kötelessége  ugy  a  gymnasiumi  tanulást  
és  a  gymnásiumokban  elért  eredményt,  valamint  
a  népiskolákat  és  az  azokban  elért  eredményeket  
ellenőrizni. 

De  az  iskolai  tanács  azonfelül  milliónyi  
vagyont  kezel  és  jelentékeny  összegű  állam-
papírok  évi  jövedelméről  rendelkezik.  A statutum 



azt  tartalmazza,  liogy  ezen  igazgató-tanácsnak  
egy  harmad  része  évenkint  kilép  és  minden  év-
ben  újak  által  pótoltatik.  Már  most  kérdem,  hogy  
miként  fogjuk  mi  ezen  említett  nagy  vagyonnak  
kezelését  az  igazgató-tanács  által  ellenőrizni,  ha  
a  statutum  meg  nem  tartatik?  Miként  fogjuk  mi  
megbirálni,  hogy  azon  gazdasági  iizem,  melyet  
tapasztalunk,  megfelel-e  azon  czélnak,  hogy  
kellően  jövedelmezővé  tegye  azon  birtokokat,  
melyek  instructió  czímén  máris  nagy  összegeket  
nyeltek  el?  Vájjon  ellenőrizni  fogjuk-e  tudni azt, 
hogy  azon  nagy  összegek  helyesen  fektettettek-e  
be,  vagy  nem?  

De  továbbá,  ezeu  igazgató  tanácsnak  kö-
telessége  a  tanárokat  kinevezni  és  a  ministerium  
által  megengedett  hatáskörben  a  gymnásiumok-
nak  mintegy  szellemét  meghatározni.  És  vájjon  
lehetséges-e  az,  hogy  azok  ellenőrzés  nélkül  ma-
radjanak,  holott  azok  ellenőrzésére  a  státus  van  
hivatva.  Magában  az  autonomicus  életben  az  isko-
lákon  kivül  igen  fontos  részét  képezi  a  községi  
egyházi  életnek  az,  hogy  a  papok  kineveztetnek-e,  
vagy  a  hivek  által  választatnak,  hogy  a  püspök  
által  megesorbittatik-e  vagy  nem  a  községek  
papválasztási  joga.  Mindezek  felett  itt  csak  azok  
vannak  hivatva  határozni,  kik  Erdélyben  a  cath.  
egyházat  képezik  és  a  kik  az  erdélyi  státus-
gyűlésen  vannak  képviselve.  És  éppen  azért  kény-
telen  vagyok  a  minister  úrhoz  most  már  másod-
szor  folyamodni,  hogy  hasson  oda  befolyásával,  
a melylyel  a kormány  az  egyházi  ügyekre  még — 
fájdalom  — bir  és pedig  bir a  mi autonom  jogaink  
csorbításával,  hasson  oda,  hogy  a  mi  kath.  stá-



tusunk  közgyűlése  megtartassák;  mert  igen  jól  
tudom  én  azt,  hogy  a  magyarországi  főpapoknak  
sohasem  tetszik  az,  hogy  a  főpapi  önkénykedés-
sel  és  a  főpapi  korlátlan  hatalom  gyakorlásával  
szemben  Magyarország  egy  részében  ugy,  mint  
Erdélyben  ily  autonomicus  testület  áll  fenn,  mert  
félnek  attól,  ha  e  testület  nagyobb  erélyt,  sőt  
hatást  fog  kifejteni,  az  majd  a  magyarországi  
egyházmegyékre  is  ki  fog  hatni,  hogy  a  katholi-
kus  autonomia  szerveztetni  fog.  Ezért  óhajtanám,  
hogy  a  t.  minister  ur  ez  ügyben  erélyt  fejtsen  
ki,  hogy  lássuk  valahára,  hogy  azon  eddig  
kétségesnek  feltűnő  kérdés  miként  áll:  vájjon  
Magyarország  vallás-  és  közoktatásügyi  ministere,  
Magyarország  ministere-e,  Vagy  pedig  a  püs-
pököké?  (Tetszés  a  szélső  baloldalon.)  

A honvédelmi  költségvetésről.  
(November  30.  1880.)  

T.  ház!  Igen  óhajtottam  volna,  hogy  ha  
az  előttem  szólottak  (Halljuk!  Halljuk!)  szak-
szerű  felszólalásaikra  nézve  a  minister  ur  véle-
ményét  hallhattam  volna,  mert  akkor  talán  meg-
jegyzéseimnek  némely  részéről  lehetett  volna  
mondanom. 

•En  a  honvédség  szervezetének  kérdésébe  
most  nem  akarok  belebocsátkozni,  mert  a  véd-
erőtörvény  tárgyalásának  idején  arra  bőséges  



alkalmunk  lesz.  De  megütközéssel  kellett  halla-
nom  azt,  hogy  a  magyar  honvédelmi  minister  ur  
azt  n ondja,  midőn  az  ismétlő  fegyverek  itt  a  
házban  szóba  hozatnak,  hogy  megtörténhetik,  
hogy  Németországban  azt  elfogadták,  de  a  kor-
mányok  ezt  egymásnak  nem  szokták  felfedezni.  
Igen  helyesen  jegyeztetett  meg  ezen  oldalról  az,  
hogy  a  katonai  attachék  azért  vannak  a  külföl-
dön,  hogy  figyelemmel  kisérjék  a  nagyhatalmak  
törekvéseit,  melyek  akár  a  fegyverzetre,  akár  a  
szolgálatra,  akár  a  kiképeztetésre  vonatkoznak.  
(Helyeslés  a  szélsőbalon.)  És  sajnálaital  látom  a  
t.  honvédelmi  minister  úrtól,  hogy  ezen  katonai  
attachék  jelentéseiről  tudomással  nem  bir,  mert  
azok  vele  nem  is  közöltetnek. Pedig  ezen katonai  
attachék  jelentései  a  katonai  kiképeztetésre  és  
az  élelmezés  rendszerére  nézve  igen  fontosak  és  
háború  esetén  mindenesetre  figyelembe  veendők  
s  ha  azokat  nem ismerjük,  roppant  nagy  hátrány-
ban  lehetünk.  (Helyeslés  a  szélső  balon.)  Midőn  
Stoffel  báró  közzétette  a  jelentést,  melyet  ö  a  
franczia  kormánynak  küldött  Berlinből,  a  fran-
cziák  könnyelműsége,  hogy  mertek  indítani  há-
borút,  leplezetlenül  állíttatott  a  világ  elé.  A  
minister  ur  azon  könnyelműség  példáját  akarja  
követni,  mely  oly  keservesen  boszulta  meg  ma-
gát  egy  nagy  államban?  És  itt  a  honvédelmi  
ministerium  megelégszik  azzal  a  szereppel,  hogy  
Csak  a  honvédség  éleimezéséről  gondoskodjék,  
az  élelmezési,  felszerelési  hadbiztosság  hatás-
körére  legyen  szorítva?  Ugy  látszik,  hogy  a  
magyar  honvédelmi  ministeriumuak  alárendeltsége  
minden  téren  jelentkezik  és  mutatkozik.  (Helyeslés  



a szélső  balon)  Nemcsak dandáronként  vau a honvéd 
a  közös  hadseregbe  beosztva,  de  úgy  látszik,  
maga  a  honvédelmi  ministerium  is  egy  elfeledett  
Abtheilungját  képezi  a  bécsi  hadügyministerium-
nak.  (Helyeslés  a  szélső  bálon.)  Miért  nincsen  
a  honvédelmi  minister  urnák  tudomása  az  ismétlő  
fegyverekről?  Észak-Amerikábau  az  utolsó  évek  
csatái  ismétlő  fegyverekkel  vívattak.  Nem  újság  
a  winchester-fegyver,  mely  úgy  kitűnt,  hogy  a  
svájezi  kormány  1869-ben  a  Winchester-fegyvert  
fogadta  el.  Akkor,  midőn  a  császári  szellemben  
nevelt  császári  seregek  százezrenkint  adták  meg  
magukat  és  átadták  a Chassepaut-fegyverek  több  
százezeréből  álló  raktárakat,  az  ismétlő  Win-
chester-fegyverekhez  nyúltak  és  nagyon  termé-
szetes,  hogy  egy  fegyvernek,  mely  a  jelenlegi  
tacticai  kiképeztetés  mellett  rövid  idő  alatt  leg-
több  golyót  röpít  az  ellenségre,  minden  egyéb  
fegyver  fölött  előnye  van.  Ha  tekintem  azt,  
hogy  az  újouezok  mily  csekély  számban  jöttek  
és  jönnek  le  a  honvédséghez  és  ez  képezi  egyik  
okát  annak,  hogy  a  honvédség kellő  dimensióban  
nem  fejlődhetik,  feltűnik  újból az, hogy a magyar 
honvédség  képviselői,  a  közös  hadsereg  képvise-
lőivel  szemben  mintegy alárendelt  állást  foglalván  
el,  az  újonczozásnál  nem  birják  a  honvédség  ér-
dekeit  érvényesíteni.  A  közös  hadseregbeli  kép-
viselők  válogatnak  az  újonezokbau,  visszautasít-
ják  őket  a  következő  évre  és  igy  a  honvédség  
számára  nem maradnak  újonezok,  vagy  ha  marad-
nak  is,  kevésbé  képesek  a  katonai  szolgálatra,  
mint  ha  ezen  ellenséges  szellem  az  újonczozásnál  
nem  uralkodnék.  



Felhozta  a  t.  előttem  szólott,  hogy  a  hon-
védségnél  hiányoznak  a tisztek  és  felsorol  három  
forrást,  melyhői  a  honvédség  tisztikarát  meríti,  
de  elfelejti  a  negyediket.  Ez  az  egy  évi  ön-
kénytesek,  kik  az  intézmény  életbeléptetésekor  
1869-ben  a  közös  hadseregbe  beléptek,  a  mtxlt  
évben  e  honvédség  keretébe  kellett  volna  átjön-
niök.  Kérdem  a  t.  minister  urat,  vájjon  a  véd-
erőtörvény  melyik  §-a  engedi  meg  neki  azt  az  
elnézést,  azt  a  könnyelműséget  a  vezetése  alatt  
álló  intézménynyel,  a  honvédséggel  szemben,  
hogy  a  közös  hadügyminister  által  tiszti  rangra  
emelt  egy  évi  önkénytesek,  a  tartalékos  tisztek,  
a  közös  hadsereg  keretében  a  törvény  szellemé-
vel  ellenkezőleg  vissza tartatnak  és  tiszti szolgá-
latukat  a  kitöltött  tiz  évi  időn  túl  ott  teljesítik ? 
Apró  felszólításokat  intéz  a  közös  hadügyminis-
ter  e  tartalékos  tisztekhez  és  a  ki  meg  kiván  
maradni  a  közös  hadsereg  keretében,  azt  nem  
helyezi  át,  sőt  még  az  altisztekkel  is  megtörté-
nik,  hogy  a  11-dik  esztendőben  is  visszatartat-
nak  és  csak  azután  helyeztetnek  át  a  honvéd-
séghez. 

Van  még  egy,  a  mit  nem  tudok  megérteni,  
és  ez  az,  hogy  a  méntelep-parancsnokságok  a  
magyar  állam  vagyonát  kezelik  és  a  méntele-
peknél  mégis  úgy  a  szolgáló  katonaság,  mint  a  
tisztek,  a  közös  hadsereg  kötelékébe  tartoznak.  
Mikép  egyeztethető  össze  az,  hogy  a  mi  vagyo-
nunk  felügyeletére  oly  közegek  legyenek  hi-
vatva,  melyek  nem  a  magyar  felelős  kormány-
nak,  hanem  a  közös  hadügyministernek  vannak  
alárendelve?  Vájjon  nem  a  honvédség  érdeké-



ben  állna-e,  hogy  ezen  állomások  betöltése  fenn-
tartatnék  a  honvédtisztek  részére,  hogy  azok,  a  
kik  aetiv  szolgálatra  kevésbbé  képesek,  de  
a  fegyelem  fenntartására  alkalmasak,  ezen  gaz  
dasági  intézeteknél  felhasználtassanak?  Nyug-
díjunk  tétele  akkor  nem  növekednék  oly  nagjr  

mértékben,  mert  a  tetleges  szolgálatra  nem  
képes  tiszteket  itt  is  el  lehetne  helyezni;  
és  az  alkotmányos  princípium  sem  szenvedne  
csorbát. 

Az  adlátus8ág  intézményét,  mint  t.  elvbará-
tom  Degré,  én  sem  tartom  a  honvédség  és  az  
alkotmányosság  szellemével  megegycztethetőnek.  
Miért  vau  arra  most,  ha  éveken  át  nem  volt  rá  
szükség?  Ez  utánzása  a  közös  hadsereg  katonai  
ínspcctorságának  és  én  nem  kívánom,  hogy  mi  
e  téren  utánozzuk  a  közös  hadsereget,  mert  a  
katonai  inspectorság  nagyon  kevés  eredményt  
mutat  fel,  söt  ellenkezőleg,  alkalmul  és  ürügyül  
szolgál  oly  magas  állású  egyéneknek  befolyást  
gyakorolni,  kik  arra  törekednek,  hogy  a  közös  
hadsereg  szelleme  az  alkotmányos  élet  szellemé-
vel  szemben  inkább  megcsontosuljon,  mintsem  
hogy  ahhoz  simuljon  és  alkalmazkodjék.  És  
ezen  kártékony  befolyás  egyik  exopositurájának  
tartom  az  adlatnsságot  a  magyar  honvéd-fó'pa-
rancsnokság  mellett,  mely  arra  van hivatva,  hogy 
hatáskörében  csorbítsa  a  Magyarországon  min-
denki  által  tisztelt  főhadparancsnokot,  de  söt  
némelyekben  már  azon  gyanút  is  ébreszti  fel,  
mintha  arra  volna  intézve,  hogy  a  honvédség  
szellemének  és  testületi  kifejlődésének  akadályul  
szolgáljon  és  bizonyos mértékig  jelentésekel  téve,  
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közege  legyen  a  bécsi  hadügyministeri umnak, 
vagy  valamelyik  igen  magas  állású  hadsereg-
inspector  urnák.  Ezen  adlatusság  felállítása  óta  
következtek  be  azon  tények,  melyeket  itt  több-
ször  felemlítettünk  és  melyek  következtében  a  
honvédség  a  közös  hadsereg  keretébe  már  mint-
egy  beosztatott,  mert  az  ordre  de  bataille-ba  
már  be  van  osztva  és  ez  akadályozni  látszik  
azt,  hogy  a  honvédség  dandárcBapatainak  tábor-
kara  és  központi  szervezete  is  olyan  legyen,  
mely  a  honvédséget  a  testületi  működésre  képe-
sítené,  söt  ellenkezőleg  függőségben  iparkodnak  
tartani  a  közös  hadsereg  azon  hadosztálya  mű-
ködésétől,  melyhez  osztattak,  mi  által  a  honvéd-
ség  önálló  működése  lehetetlenné  van  téve.  Ezen  
adlatusság  kifolyása  az,  hogy  a  honvédségi  in-
tézmény  felhasználtatik  a  nemzet  elleni  tünteté-
sekre.  Épen  az  adlatus  urnák  Marosvásárhelyt  
történt  időzése  alatt  követtetett  el  azon  botrány,  
hogy  a  magyar  honvédség  tisztjeinek,  legény-
ségének,  úgy  is  mint  magánosoknak,  hivatalosan  
nem  akarták  megengedni,  helyesebben  meg  volt  
tiltva,  ismétlem,  meg  volt  tiltva,  a  Bem-ünnepé-
lyen  bármely  minőségben  részt  venni.  (Felkiáltá-
sok  a  szélső  balon:  Gyalázat!)  A  legénység  a  
laktanyákban  volt  elzárva,  nem  volt  hadgyakor-
latokra  küldve,  a  tisztek  meg  arra  voltak  kény-
szerítve,  hogy  hazafias  érzületüket  elnyomva,  
egy-két,  félreeső  ház  ablakából  nézzék,  hogy  a  
dicső  honvédség,  a  honvédek  egyik  legelső  tá-
bornoka  iránt,  a  nemzeti  kegyelet  miként  nyi-
latkozik.  Kérdem  a  honvédelmi  minister  urat,  
elégségesnek  hiszi-e  a  közös  hadseregben  levő  



kaszárnya-szellemet  arra  is,  hogy  a  honvédséget,  
mely  a  rövid  szolgálati  időre  van fektetve,  harcz-
képessé,  győzelemképessé  tehesse.  Én  azt  hi-
szem,  hogy  ezen  katonai  szellemet  három  té-
nyező  alkotja  meg:  nagy  kormányzás,  nagy  
hadvezér  iránti  ragaszkodás  és  a  nemzeti  dicső-
ség  iránti  kegyelet.  Nálunk  nagy  kormányzás-
ról  szólni  nem  lehet.  Mert  olyan  kormányzá-
sunk,  mely  mellett  valaki  lelkesülne,  nincs.  Had-
vezérünk  nincs.  Tehát  csak  egy  marad  fenn,  a  
nemzeti  dicsőség,  a  melyhez  való  ragaszkodás,  a  
melynek  érzését  kell,  hogy  minden  katonába  
beleöntsük.  A  honvédségnek  ép  az  az  előnye  
van  a  közös  hadsereggel  szemben,  hogy  a  nem-
zeti  dicsőség  lebeg  előtte  és  az  van  nevéhez  
fűzve.  Ne  törekedjenek  önök  a  honvédség  harcz-
képességének  ezen  magasztos  és  erkölcsi  rugóját  
megsemmisíteni!  Neveljék  őket  a  nemzeti  dicső-
ség  és  hazaszeretet  szellemében;  ne  rejtsék  el  
őket  az  oly  nemzeti  ünnepélyek  alkalmával  éB  
ne  engedjék  lesülyedni  a  honvédeket  azokhoz,  a  
kiknek  elrejtőzködni  méltó  okuk  volt,  mert  em-
lékezetüknek  a  háta  fájt!  (Tetszés  és  derültség  a  
szélső  balon.) 

Neveljék  önök  csak  Bem  és  a  többi  hon-
védtábornok  szellemében  a  honvédeket  és  ne  
igyekezzenek  őket  oda  aljasítani,  hogy  a  Puch-
nerek  és  Urbánok  szelleme  szálljon  haduraikra.  
(Zajos  tetszés  a  szélső  bálon.)  

T.  ház!  Ezeket  ajánlom  a  honvédelmi  mi-
nisterium figyelmébe  s legyen meggyőződve,  hogy  
a  honvédség  intézményét  csak igy lehet  nagygyá  
<5s  olyanná  tenni,  a  mely  meg  fog  felelni  azon  



hivatásnak,  melyet  minden  magyar  ember  eléje  
tűzött,  hogy  a  közös  hadsereg  intézményének  és  
hosszú  szolgálatidejének  czélszerü'tlenségét  be-
bizonyítván,  arra  oldólag  hathasson  és  a  nem-
zeti  és  néphadsereg  eszméje  megvalósításának  
idejét  mind  közelebb  és  közelebb  hozza!  (Hosz-
szan  tartó  éljenzés  a  szélső  baloldalon.)  

Válasz  Jókai  Mórnak.  
(Deczember  i.  1880.)  

Tisztelt  ház!  (Halljuk!)  Az  előttem  szólott  
t.  képviselő  ur  egy  hasonlattal  kezdte  beszédét.  
Az  ellenzék  szónokainak  nyilatkozatait  a  költség-
vetési  vita  folyamán  egy  photographiához  hason-
lította.  Legyen  szabad  nekem  is  hasonlattal  kez-
deni  felszólalásomat.  (Halljuk!)  

Én  az  előttem  szólott  t.  képviselő  ur  beszé-
dét  olyannak  tartom,  mint  az  angol  festészeti  
iskolának  első  korszakából  kikerült  képeket:  
arany  szentek,  arany  hegyekkel,  de  egy  nagy  
hibájuk  volt,  ugy  mint  a  t.  képviselő  ur  beszéd-
jének  :  hogy  nem  volt  láttávlatuk.  

A  f.  képviselő  ur,  hogy  beszédjének  meg-
szerezze  a  távlatot,  kénytelen  volt  az  absolutiz-
mus  korszakához  visszatérni.  Sajátságos,  hogy  
önök  saját  kormányuk  védelmére  nem  találnak  
az  alkotmányos  államok  alkotmányos  kormányai  
között  olyat,  a  melyhez  magukat  hasonlíthassák,  



{Helyeslés  a  szélső  balon)  hanem  vissza  kell  tér-
niük  az  általunk  utált,  megvetett  és  fegyverrel  
is  leküzdendőnek  itélt  absolutismushoz,  hogy  
magukra  nézve  egy  kedvező  hasonlatot  állíthas-
sanak  fel.  (Ugy  van!  a  szélső  balon.)  De  váj-
jon  ezen  hasonlat  olyan  kedvező-e,  mint  a  mi-
lyennek  az  előttem  szólott  t.  képviselő  ur  kép-
zeli  ;  ő  maga  bevallja, akkor  adót  kevesebbet  
fizettünk,  Magyarországon  a  hivatalok  sokkal  
esekélvebb  számban  voltak,  mint  most  s  a  bu-
reaukratia,  melyet  mi  akkor  szidtunk,  ma  túl  
van  tengve  és két-három  akkora  számban  emészti  
fel  az  állam  minden  jövedelmét.  (Ugy  van!  a  
szélső  balon.)  A  fogyasztók  osztályát  éppen  
az  által,  hogy  mint  egyszer  volt  alkalmam  a  
képviselőházban  mondani,  majdnem  minden  ka-
putos  ember  az  államból  és  nem  saját  produktív  
munkájából,  szorgalmából  és  erejéből  él,  oda  
vitték,  hogy  a  produeens-osztály  nem  birja  a  
consumenseket  táplálni,  hogy  a  társadalomnak  
földszintes  része  nem  birja  meg  az  emeletet.  

Azt  mondja  a  t.  képviselő  ur,  hogy  igen,  
az  absolutismus  alatt  Magyarország,  a  magyar  
nemzet  ellén  törtek.  Igaz,  akkor  nyíltan  tették  
azt,  de  most  teszik  alattomban  és  a  mit  nem  
mernek  elvenni  erőszakkal,  évek  során  át  aprán-
ként  csikarják  tőlünk  vissza.  Fájdalmas  az  a  
különbség  a  két  állapot  köztt,  hogy  az  absolu-
tismus  idejében  a  nemzet  egységes  volt,  egy  
szivvel  és  lélekkel  igyekezett  jogait  kiküzdeni,  
mig  most  a  nemzet  fiai  segítenek  arra,  hogy  a  
nemzet  jogai  elsikkasztassanak.  (lilénk  helyeslés  
a  szélső  balon.)  



Mondja  a  t.  képviselő  ur,  hogy  a  hadsereg  
akkor  mi  ellenünk  volt  felállítva,  most  meg  
minket  védelmez.  Bocsánatot  kérek,  honnan  
tudja  azt  bebizonyítani,  hogy  a  hadsereg  minket  
védelmez?  Igen,  nem  bánt  minket,  ez  á  kifeje-
zés,  az  a  hadsereg,  mely  kivttl  áll  a  magyar  
alkotmányos  élet  és  az  osztrák  alkotmányos  élet  
felelős  kormányzatán,  az  egy  oly  területet  ké-
pez,  oly  Archimedesi  pontot,  melyről  egyszerre,  
ha  kell,  úgy  a  magyar,  mint  az  osztrák  alkot-
mányosságot  kilehet  emelni  tengelyéből.  [Ugy  
van!  a  balodalon.)  Az  csak  akkor  volna  a  mi  
védelmünkre,  ha  a  mi  parlamenti  ellenőrzésünk  
alatt  állana,  ha  nem  a  delegátióban  suttogva,  tit-
kon  adnák  a  felvilágosításokat,  melyeket  aztán  az  
illetők elhallgatnak.  Vájjon minket védelmez-e azon 
hadsereg,  a  mi  törvényeink  tiszteletét  őrzi-e,  mi-
dőn  vele  szemben  az  ez  évi  delegatio  is  arra  
volt  kénytelen  hivatkozni,  hogy  hamár  a  törvény  
lényegét  nem  tartja  meg,  tartsa  meg  legalább  
külső  formáit  az  alkotmányos  közegek  elneve-
zéscinek.  Inkább  szeretem,  hogy  egy  nemzet  
küzdjön  jogaiért,  mint  hogy  azt  higyje  jogairól,  
hogy  birja  azokat,  mikor  azok  oly  állapotban  
vannak,  hogy  az  illető  közegektől  függ  azokat  
íespectálni  még  fennállásuk  13-ik  évében  is.  Azt 
mondja  a  t.  képviselő  ur,  hogy  akkor  nem  volt  
haza,  most  pedig  van  s  nem  akarja  azt,  liogy  
a  haza  elveszszen,  hanem  fizessük  az  adót,  hogy  
a  hazát  megmentsük.  Nem  az  adóban  van  a  
baza.  Az  adó  arra  való,  hogy  a  hazának  ren-
des  kormányzatát  fenn  tudjuk  tartani.  De  nem  
azért  van  a  kormányzás,  hogy  oly  nagy  és költ-



séges  legyeu,  mely  a  nemzetet  emészsze  fel  las-
sankint.  Mert  mit  érünk  a  hazával,  ha  mi,  a  
nemzet  tagjai,  felemésztetünk  és  nem  leszünk,  
ha  a  mi  vérünk  a  szomszéd  állam  által,  mint  
egy  polyp  karjain  keresztül,  idegen  testbe  ván-
dorol  át.  (Ugy  van! balfelöl.) 

A  haza  egy  szent  fogalom,  melyet  védel-
mezni,  megtartani  mindnyájunknak  kötelessége,  
de  e  védelmezés  nemcsak  a  csaták  terén  vívatik,  
hanem  a  jogért  való  küzdelem  terén  épp  oly  
harczok  vívatnak  és  azok  ne  hangoztassák  itt  
nagy  pathossal,  hogy  meghalni  készek  a  hazáért,  
a  kik  nem  tudnak  a  haza  érdekében  szavazni.  
(Ugy  van! balfelbl.) 

Sajátságos  a  t.  képviselő  urnák  azon  okos-
kodása  is,  hogy  a  beruházásokat,  melyeket  az  
absolut  kormány  megtett,  megtette  ez  a  kor  
mány  is;  jó  hogy  megvannak,  mért  most  nem  
telnék  rájok.  Ebben  látom  én  a  kormánypárti  
politikának  egész bölcsességét  culminálui.  Önök  
igy  gondolkoznak:  Költsiink,  tékozoljunk,  mert  
nemsokára  előbb-utóbb  úgy  is  bekövetkezik  az  
állambukás  és  legalább  ama  instructiók  megm -
raduak  az  országnak,  a  többi  pedig,  a  mit  az  
ország  administratiójára  elköltöttünk,  egyszer  
mindenkorra  el  lett  fecsérelve.  Én  ez  okosko-
dásnak  más  alapját  nem  fedezhetem  fel,  mint  i  
egyszerűen  ezen  rejtett  kétségbeesési  indokot.  ?  

Azt  mondja  a  t.  képviselő  ur,  hogy  köte-
lességünk  a  nemzetet  a  nemzettel  szemben  védel-  i  
mezui. Jó  volna,  hogy  ha a  nemzetet  a  nemzettel  !  
együtt  védelmeznék.  

Hisz  a  nemzet  nem  akar  önmagának  rosszat,  



hanem  rosszat  akarnak  a  mi  elleneink  és  jó  
volna,  hogy  ha  önök  a  szövetséget  a  nemzettel  
kötnék  meg,  nem  pedig  Bécscsel.  (ügy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  A  nemzetet  boldogítani  a  
nemzet  ellenére,  hirdeti  minden  zsarnok,  legyen  
az  fejedelem,  avagy  párt.  (Helyeslés  a  szélső  bal-
oldalon.) 

Képesittettük  kereskedelmünket,  hogy  gabo-
nánkat,  árúczikkeinket  hat  héttel  előbb  dobhas-
suk  ki  a  külföldi  piaezokra  és  igy  a  eoncurren-
seket  megelőzve,  magunknak  előnyös  piaezokat  
alkossunk,  mondá  a  képviselő  ur.  

T.  ház!  ki  szavazta  meg  az  Oláhországgal  
kötött  vára-  és  kereskedelmi  szerződést,  a  mely  
keletről,  a  bujább  földben  termelt  és  olcsóbban  
termelt  czikkeket  a  mi  nyakunkra  hozza  és  ne-
künk  coucurrentiát  képez ?  És  kik  voltak  azok,  
kik  eltérve  a  mngyar  érdek  politikájától,  bele-
egyeztek  az  osztrák  védvámos  irányzat  elveibe,  
a  minők  következése  lőn,  hogy  Németország  
megtorlási  politikát  követve,  mig  mi  képesek  
nem  voltunk  vele  helyes  alapon  nyugvó  vám-  és  
kereskedelmi  szerződést  kötni,  módjában  áll  a  
mi  terményeinket  oly  vámtétellel  sújtani,  a  me-
lyet  czélszeríínek  lát  saját  termelőinek  érdeké-
ben.  Hiába  van  nekünk  vasutunk,  ha  önök  azon  a  
concurrcntiát Romániából nyakunkra hozták és azt a 
külföldi  piaezokra  továbbítni  segítik;  hiába  van  
nekünk  vasutunk,  hogy  ha  a  mi  gabnánk  régi  
és  rendes  fogyasztó  piaczát,  Németországot  a  
magas  vámtótelekkel  előlünk  elzárják.  

Azt  is  mondja  a  t.  képviselő  ur,  hogy  az  
ellenzéki  képviselők  ide  deputatiókat  hoznak  fei  



i'*b azokat  a  ministerek  elé  vezetik  és  mikor  az-
után  azok,  a  kik  oly  dolgokat  kértek,  a  melyek  
pénzbe  kerülnek,  elmennek,  visszajönek  mint  
más  deputátiók,  hogy  az  új  adók  ne  szavaztas-
sanak  meg.  Ezen  feltevésnek  első  részéből  az  
látszik  ki,  a  kormányról  felteszi,  hogy  az  
annyira  könnyelmű  és  annyira  tékozlási  hajlam-
mal  bir,  hogy  csak  egyes  deputátiók  megjelené-
sek  ürügyére  van  szüksége,  hogy  azonnal  na-
gyobb  pénzösszeget  felemésztő  vállalatokat  kez-
deményezzen.  Én,  ha  mondtam  volna  ily  váda-
kat,  bizonyos,  hogy  a  t.  képviselő  ur  visszauta-
totta  volna  ;  de  miután  a  t.  képviselő  ur  adta  
elő,  elég  azt  nekem  egyszerűen  constatálni.  

Áttért  a  t  képviselő  ur  arra,  hogy  mit  fo-
gunk  mi  csinálni,  ha  kormányra  jutunk.  S  itt  
megvallom  őszintén,  egy  keserű  bánkódás  lepett  
meg  engem,  hogy  hát  én, mint  fiatal  ember,  mint  
e  háznak  fiatal  tagja,  oly  egyéneket  követtem  
1874-ig,  a  kik  igen  kevés  fogalommal  birtak  
arról,  hogy  miként  fogják  saját  politikai  hitval-
lásukat  valósítani,  hogy  a  balközépnek  azon  fér-
fiai,  a  kikkel  egy  padban  ültem  s  a  kikkel  meg-
osztottam  első  fiatalságom  politikai  küzdelmeit,  
ily  gyenge  politikai  tervezet  védelmére  hivtak  
fel  küzdelemre,  fáradtságra  és  gyűlöletre.  

Hiszen  ez  a  jámborságnak,  a  politikai  butá-
doknak  egész  sorozata.  

Hogy  mi  miként  fogjuk  a  külön  magyar  
hadsereget  megalkotni?  Nagyon  egyszerűen.  
Klőször  keresztül viszszük a territoriális  divisiókat, 
hogy  minden  ezred  úgy,  mint  Poroszországban  
van,  saját  területtel  birjon,  hogy  a  magyar  tisz-



tek  magyar  ezredekben  avangirozhassanak  és  
másodszor,  hogy  a  honvédelmi  minister  rendel-
kezése  alá  bocsátjuk  azon  területi  divisiók  ad-
miuistrátióját,  a  melyek  Magyarország  főidéről  
egészíttetnek ki, egyéb aztán, hogy ezen hadseregnek 
szelleme  átalakuljon  magyarrá  és  nemzetivé,  nem  
áll  útjában,  mint  az  idő,  rövid  idő,  melyet  önök  
mind  távolabbra  akarnak  kitolni.  

Nemcsak  a  balközép,  hanem  a  Deákpárt  is  
1867-től  1869-ig  követelte  a  magyar  hadsereget.  
Deák  Ferencz  orgánumát  képezett  akkori  „Pesti  
Napló"-ban  e  mellett  erős  vezérczikkck  jelentek  
meg.  És  ezt  ma  ugy  tüntetik  fel,  éppen  volt  
balközépiek,  mint  kivihetetlent,  lehetetlent.  

Azt  mondja  a  t.  képviselő  ur,  hogy  ez  
sokkal  többe  fog  kerülni.  Mi  a  keretrendszert  
oly  mérvben  fogjuk  alkalmazni,  a  mely  mellett  
azt  hiszem,  lehetséges  a  külön  önálló  hadsereg  
mellett  még  megtakarításokat  is  tenni.  De  ha  
többe  kerül  is,  az  esetben  állni  fog  a  t.  kép-
viselő  ur  okoskodása,  miszerint  okunk  lesz  áldo-
zatokat  hozni,  mert  oly  hadseregünk  lesz,  a  mely  
nemcsak  a  kül-elJenség  ellen  védelmez,  hanem  
alkotmányos  institutióinkat  belső  felforgatása,  
belső  összeesküvés  ellen  is,  legyen  ez  bármily  
magasan,  képes  lesz  minket  megvédeni.  (Helyeslés  
szélső  baloldalon.)  

Azt  mondja  a  t.  képviselő  ur,  hogy  a  rege-
nerátiő  munkája  vár  azon  pártra,  azért  nem  ad-
hatja  fel  állását.  

Szépen  fognak  regenerálni,  ha  előbb  tönkre  
juttatnak  és  a  közmorált  kiölik  a  nemzetből,  ha  
minden  nagy,  nemes  és  nemzeti  eszme  iránt  a  



hitet,  a  reményt  kitépik  és a római czézárok  társa-
dalmát jellemző  erkölcstelen  és fényűző  kétségbe-
esést  általánosítják.  Önök  tették, hogy  nyolcz évig 
vallott  elveiket  feladták  és  a  népnek  a  tömeges  
politikai  hiteliagyottság  undorító  jelenetét  tárták  
fel,  melyet  nem  a  büntetés,  a  gyalázat,  hanem  a  
kitüntetés,  a magas  hivatalok  kisértek.  (Ugy  van! 
Ugy  van!  a  szélsőbalon.)  

Később,  midőn  az  Ausztriával  való  pénz-
ügyi  kiegyezés  volt  napirenden,  lépésről  lépésre  
másokat  és  magokat  ámítva  hátráltak  és  nem  
követék  azon  methodust,  a  melyet  az  előttem  
szólt  t.  képviselő  ur  elénk  tárt,  hogy  az  utolsó,  
az  elnök  szavazatáig  fogják  magukat  védelmezni,  
{Élénk  helyeslés  a  szélső'  balon)  előre  feltételez-  -
vén,  hogy  az  elnök  az  ő  pártjukon  lesz.  Akkor  
kellett  volna  e  küzdelmet  kifejteni,  midőn  a  bécsi  
kiegyezés  volt  napirenden,  bizonynyal  nem  oly  
nemzetgazdasági  kiegyezést  szereztek  volna a nem-
zetnek,  a  melyet  tiz  éven  át  keservesen  fog  
megátkozni.  (Ugy  van!  Ugy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.)  Ezek  után,  mikor  önök  elszántan  az  
utolsó  szavazatig  menő  küzdelemre  mutatnak,  ez  
csak  azt  jelenti,  hogy  önök  mereven  ragaszkod-
nak  azon  hatalom  birtokához,  melyet  ugy  tün-
tetnek  fel,  mint  valami  vértanúságot.  (Ugy  van! 
a  szélső  baloldalon.)  Ennem  tartom  összeegyeztet-
hetőnek  a  hazafisággal  azt,  hogy  ha  tudnám,  
hogy  az,  a  mit  az  ellenzék  követel,  nemzetemre  
nézve  sokkal  jobb,  szebb,  dicsőségesebb,  hogy  
az  ellen  csak  azért,  mert  idejét  nem  látom eljött-
nek,  az  utolsó  szavazatig  akarjak  küzdeni. (Ugy 
van!  a  szélső  baloldalon.)  



Regenerálni  akarják  önök  a  nemzetet,  midőn  
a  társadalmat  megrontották  és  veszélyeztetik  
(ügy  van!  a  szélső  baloldalon)  s  önök  hivatkoz-
nak  arra,  hogy  a  választásoknál  nem  fognak  
költeni,  holott  látjuk,  hogy  egész  kormányzási  
módozatuk  nem  egyéb,  mint  hogy  az  országgyű-
lés  három  évi  időszaka  alatt  a  kormány  és  
pártja,  bármilyen  legyen  is  az,  a  választáskor  
mindig  többségben  maradjon,  s  midőn  sikerült  
Magyarországot  annyira  corrumpálni,  hogy  itt  
választáskor  nem  az  elvről  van szó,  hanem  arról,  
hogy  minden  képviselőválasztásnál  a  hatalom  
jusson  diadalra,  (ügy  van!  a  szélső  baloldalon.)  
Regeueratióról  beszél  a  t.  képviselő  ur,  midőn  a  
parasztnak  már-már  utolsó  birtoka  is  kisiklik  
kezéből  és  a  középosztály,  régi  alkotmányossá-
gunknak  s  nemzeti  intézményeinknek  ezen  erős  
oszlopsora  összeomlik;  s  akkor,  mikor  a  nagy-
birtokok  minden  hónapban  milliókat  érő  értékben  
kerülnek  idegen kézre. A ki ily esetben  regeueratió-
ról  beszél,  az,  ugy  látszik,  még  nem  látott  fene-
kére  azon  sülyedésnek,  hová  a nemzet  már eljutott. 
(Ugy  van!  a szélső  baloldalon) 

Hogy  Magyarország  független  állam  legyen,  
hogy  a  párt,  melynek  én  is  tagja  vagyok,  kor-
mányra  juthasson, azt  nem  hiszi a képviselő  ur,—  
úgymond  —  hogy  megérhesse,  nem  bir  mathu-
zsálemi  életkorral.  Én  azt  hiszem,  hogy  a t.  kép-
viselő  ur,  a  ki  nyolez  évig  vallotta  a  nemzeti  
függetlenség  és  önállóság  elvét  és  most  hat  év  
óta  ennek  ellenkezőjét  vallja,  ha  majd  a  nyolez  
éves  cyclus  bekövetkezik,  majd  ismét  ugyanazon  
elveket  fogja  vallani,  a  melyektől  eltért,  mert  



nála  az  ellentétes  véleményű  partokhoz  való  
átmenés,  ugy  látszik,  periodicus  betegséget  képez.  
(Derültség  a  szélső  balon.)  

Büszkén  hivatkozik  a  képviselő  ur  arra,  
hogy  Ítéljen  a  nép.  Igenis,  a  nép  ítélni  fog.  De  
ha  a  nép  ítélete  nem  is  lesz  döntő,  mi  tudjuk,  
hogy  Magyarország  népé  napról-napra mindinkább 
meggyőződik  arról,  hogy  nem  lehetséges  fenntar-
tani  azon  állapotot,  melyben  Magyarország  
Ausztriával  szemben  áll.  Magyarország  ugy  áll  
szemben  Ausztriával,  mint  a  sandalfa  a fejszével, 
mely  törzsökét  vágja  és  ő  a  fejszére  balzsamát  
önti.  Ausztria  Magyarországnak  életerét  vágja  s  
mi  érette  vérünket  és  pénzünket  adjuk.  (Ugy  
van!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  A  nép  már  
kezd  meggyőződni  arról,  hogy  egy  nemzetnek  
anyagi  jóléte  szoros  összefüggésben  áll  azon  
nemzet  politikai  függetlenségével,  önállóságával.  
Magok  a  szellők,  melyek  keletről  jönnek,  fel-
szabadult  népek  örömrivalgását  s  felszabadulásra  
törekvők  sóhaját  hozzák  hozzánk.  

Akkor,  midőn  körülöttünk  szabad  népek  
élnek  és  felszabadulni  vágyó  népeket  látunk  
reményleni,  küzdeni,  lehetetlen,  hogy  Magyar-
ország  népének  lelkülete  oly  sivárrá  változzék,  
mint  az  önöké,  melyben  a  magasabb  eszmék  
csirája  egyszer  mindenkorra  kihalt.  Én  hiszem,  
hogy  Magyarország  népe be  fogja  látni  hivatását,  
mely  keleten  megilleti,  melyet  a  múltban  betöl-
tött.  Lecsapódási  és  védelmi  központja  volt  Ma-
gyarország  a  középkorban  az  apró  fajoknak,  
ennek  kell  lennie  a  jövőben  is.  Csak  a  vele  



szomszédos  kis  fajok  maradtak  fenn  Európában  
és  csak  azoknak  lehet  a  jövőben  is  reményleni.  
Ezért  Magyar01 szágnak  kell  képezni  azon  köz-
pontot,  mely  körül  a  kis  fajok  szövetsége  meg-
alakul.  Csak  akkor,  ha  Magyarország  körül  e  
szövetség  meg  lesz  alakulva,  hiszem  fajomat  a  
germán  és  szláv  egyesülési  mozgalmakkal  szem-
ben  biztosítva.  De  ily  magas  missióban  Magyar-
ország  a  zászlót  csak  akkor  viheti  előre,  ha  
önállósággal  és  függetlenséggel  birván,  azon  
erővel  és  hatalommal  rendelkezik,  mely  ily  
missió  teljesítésére  szükséges.  

Mivel  önök  ezen  hivatást  nem  értik  s  nem  
fogják  megérteni,  mint  szónokuk  beszédéből  ki-
tűnt,  még  akkor  sem,  ha  Mathuzsálem  életkorát  
érnék  is  el,  én  az  önök  kormányában  nem  bíz-
ván,  nem  fogadom  el  a törvényjavaslatot.  (Elénk 
helyeslés a  szélső  baloldalon.)  

A  Seemann-ügyben.  
(1880.  deozember  14.)  

Ha,  tisztelt  ház,  a  hadsereg  magavise-
letét  tekintjük,  azt  tapasztaljuk,  hogy  az  öt-
venes  években  dühöngött  és  mindent,  a  mi  
magyar  volt,  letiport  és  üldözött.  A  hatvanas  
években  ezen  buzgóság  ellankadt,  mert  a  nemzet  
erősödött.  Midőn  1865/7-ben  az  alkotmány  kivíva-



tott,  megszűntek  a  sadovai  vereségen  búsuló  
hadsereg  tagjai  a  magyar  nemzetet  insultálni,  
annak  jelvényeit  becsmérelni  és  sérteni.  De  
alkotmányunk  megalkotásakor  azon  hiba  követ-
tetett  el, hogy az alkotmány  keretén  kivül  egy  tes-
tületet  iktattak,  mely  az  alkotmányos  ellenőrzésen  
és  felelősségen  kivül  áll.  E  kettő  egymás  mellett  
békességben  sokáig  meg  nem  fér.  Az  egyik  
nevekedése  a  másiknak  eltörpülése  és  most,  
midőn  a  hadseregnek  rendszeresen  folytatott  -

kicsapongásait  részint  a  polgárok  életbiztonságá-
val,  részint  sértő  nyilatkozatait  a  nemzet  jel-
vényeivel  és  alkotmányával  szemben  uton-utfélen  
tapasztaljuk,  azon  meggyőződésre  kell  jutnunk,  
hogy  alkotmányunk  hanyatlik  és a reactiónak  ezen  
fenntartott  eszközei  erősödnek.  (Ugy  van!  a  szélső  
baloldalon.)  Nem  is  csoda,  mert,  midőn  a  par-
lament  iránt  való  rokonszenv  az  országban  elvész,  
midőn  azt  látják,  hogy  pl.  a  boszniai  ügyben  
egy  hadjárat  folytattatott  szembeu  a  nemzet  
érzületével,  a  katonai  körök  érdekében  és  hogy  
az  ámítáB  egész rendszere  és  lánczolata  a  magyar  
képviselőházban  játszatott  le,  a  nélkül,  hogy  
ezért  megtorlás  érte  volna  azon  kormányt,  mely  
ily  megaláztatásnak  tette  ki  a  parlamentet,  ha  
jogot  nem  is  nyert,  bátorságot  merít  ezen  tények-
ből  a  nyilvános  erőszak,  a  reactió.  Az  a  kérdés,  
hogy  a  Seemann-ügyben  a  vizsgálati  iratok  
tétessenek-e  le  a  ház  asztalára?  Ez  nem  oly  
kicsiny  kérdés,  mint,  a  milyennek  feltüntetni  
akarják.  Ez  hatalmi  kérdés.  (Ugy  van!  szélső  
balfelöl.)  Legyen  a  véghatározmány  akár,  mint  
az,  a  melyet  a  hadügyminister  ur  közölt,  e  vizs-



gálát  beszöntetése,  akár  pedig  egy  rendes  uton  
meghozott  ítélet,  annak  áttétele  bármely  polgári  
hatósághoz, legyen  az  hazai, vagy  külföldi,  hiva-
talos  eljárást  involvál  magában,  melyet  megtesz-
nek,  hogyha  a  vádlott  előéletére  nézve  a  katonai  
hatóságtól  felvilágosítást  kiván  még  egy  járás-
bíróság  is;  de hogy a vizsgálati  iratok  áttétessenek  
a  magyar  kormányhoz,  a  magyar  parlamenthez,  
azt  foglalja  magában,  hogy  a  magyar  kormány-
nak,  a  magyar parlamentnek  ellenőrzési  joga  van  
a  közös  hadsereggel  szemben;  midőn  megtagadja  
a  vizsgálati  iratoknak  beterjesztését,  akkor  
kétségbe  vonja  a  magyar  képviselőháznak  azon  
ellenőrzési  jogát,  melylyel  biruia  kell  azon  intéz-
mény  fölött,  melynek  költségeit  részben  az  
ország  adja  és  a  képviselőház  szavazza  meg.  
(ügy  van!  a  szélső  baloldalon.)  Ha  a  parlament,  
ha  a  kormány  a  közös  hadsereggel  szemben,  
midőn  az  itt  az  ország  területén  van  elhelyezve,  
nem  bir  ellenőrzési  joggal,  akkor  a  közös  had-
seregnek  oly  souveraine jogot  adunk,  melyet  csak  
külhatalmak  s azoknak  követei  a  területen  kívüli-
ségben  élveznek,  akkor  a  közös  hadsereg  tagjai  
Magyarországon  egy  második  törvényhozást,  egy  
második  igazságszolgáltatást  képeznek,  a  kik,  
bármily  jogtalanságot  kövessenek  el  alattvalói,  a  
haza  polgáraival  szemben,  orvoslást  a  magyar  
parlament,  a  magyar  kormány  nem  tud  nyújtani.  
(Igaz!  ügy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Minthogy,  t.  ház,  én  hatalmi  kérdésnek  
tartom  azt,  hogy  a  vizsgálati  iratok  a  ház  aszta-
lára  letétessenek,  hatalmi  kérdésnek  azért,  hogy  
a  közös  hadügymínister  a  magyar  parlament  



ellenőrzési  jogának  elismerésére  Bzorittassék,  
merni  kell  kényszeríteni  ezen  közös  hadügy-
ministert  a vizsgálati  iratok  beterjesztésére.  Mig  
mi  egyszerű  vizsgálatiratok  beterjesztésére  oly  
ügyben,  hol  nemzeti  jelvényeink  megsértéséről  
van  szó,  sem  merünk  hatályos  lépéseket  tenni,  
addig  Ausztriának  az  alkotmányos  jogok  gyakor-
latában  századokon  keresztül  nem  növekedett  
fővárosában,  Bécsben,  haszontalan  bútorok  meg-
rendelése  miatt,  a  közvélemény  sokkal  erősebben  
és  hatályosabban  nyilatkozik,  mint  a  magyar  
képviselőház,  nemzeti  souverainitásunk  egyik  
része,  a  nemzeti  sonverainitás  jelvényének,  a  
nemzeti  zászlónak  megsértése  miatt.  (Zajos  helyes-
lés  a  szélső  balon.)  

A  vizsgálat,  t.  ház,  két  irányban  volt  ve-
zethető:  vagy,  hogy  megvédessék  becsületünk,  
vagy,  hogy  megmentessék  Seemann.  És  váljon  
melyik  irányban  vezette  a  katonai  hatóság,  nem  
tudjuk  a  vizsgálati  iratiJk  nélkül  egész  határo-
zottsággal  megmondani;  de  vannak jelek  s  Eger  
városának  köztudomású,  s az  egész  országban  el-
terjedt  vélemény,  melyek  azt  hangoztatják,  hogy  
ezen  vizsgálat  nem  a  mi  becsületünk  megvédé-
sére,  hanem  Seeman  ur  megmentése  érdekében  
vezettetett.  {Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Miként  szokták  a  vizsgálatot  keresztül  vinni,  
a  mult  tapasztalatai  megmutatják.  1855  után,  
midőn  az  Einatten-féle  sikkasztások  egész  sotPd*-
zata  volt  napirenden,  köztudomású  dolog,  hogy  
azon  sikkasztásokban  részt  vett  polgári  egyének  
szigorúan  elitéltettek,  a  katonai  egyének  pedig  
a  vizsgálat  alól  fölmentettek,  mert  egy  igen  ma-
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gasan  álló  egyén  ugy  nyilatkozott,  hogy  a  ka-
tonai  becsületet  ilyen  disznóságoktól  meg  kell  
menteni.  Tehát  a  katonai  becsületet  nem  ugy  
vélték  megmenteni,  hogy  a  bűnöst  megbüntették,  
a  bűntettet  megtorolták  volna,  hanem  úgy,  hogy  
a  vizsgálatot  beszüntették.  (Felkiáltás  a  szélső  
balon:  Gyalázat!)  

Midőn  mi  a  múltban  ily  tényeket  látunk  
és  tapasztaljuk,  hogy  azon  katonai  testületi  és  
kasztszellem,  mely  ekként  nyilatkozott,  nem  lan-
kadt,  sőt  egy  bizonyos  dagályossággal  indult  
vissza  újból  azon  uton,  melyet  már  egyszer  meg-
futott  volt:  akkor  nekünk  okunk  vau  azt  hinni,  
hogy  a  jelen  esetben  a  vizsgálat  maga  is  nem  
hajtatott  úgy  keresztül,  a  mint  azt  a  mi  becsü-
letünk  megsértésének  megtorlása  érdekében  ke-
resztül  kellett  volna  vinni.  (Igaz  !  TJgy  van ! a szélső 
baloldalon.) 

Nem  vagyunk  biróság,  azt  mondja  a  t.  mi-
nisterelnök  ur  és  mi,  a  már  egyszer  törvényes  
biróság  által  hozott  Ítéletbe  bele  nem  szólhatunk.  

Téved,  vagy  ámítja  magát  a  ministerelnök  
ur  és  ámít  bennünket.  Itt  ítélet  nincs.  Előnyo-
mozás  volt  elrendelve  Seemann  ellen;  az  elő-
nyomozás  beszüntettetett  és  ezen  beszüntetésről  
van  véghatározmány  ide  csatolva,  nem  pe-
dig  ítélet;  tehát  miután  rendes  bűnvádi  el-
járás  nem  volt,  ítélet  nem  hozatott,  hogy  ha  
újabb  bizonyítékok  merülnek  fel,  vagy  ha  a  
régiek  ujabb  világításban  tűnnek  fel,  akkor  
jogunk  van  kívánni,  a  mit  Eger  városa  kiván,  
hogy  egy  ujabb  vizsgálat  rendeltessék  el,  még  
pedig  vegyes  bizottság  közbejöttével. A biró  meg-



gyözödéséhez  hasonló  világos  meggyőződésre  
van  szükségünk,  hogy  ítéljünk,  váljon  a  bíróság  
helyeseli  járt  el,  váljon  a  hadügyér  a  vizsgálat-
nak  megfelelő  átiratot  küldött-e  a  magyar  kor-
mánynak. 

Gondolják  meg, t.  ház,  hogy  az  eset,  mióta  
közbeszéd  tárgyát  képezi,  Egerből,  mint  maga  
Seeman  és  igen  sok  tiszt  a  közös  hadsereg  más  
ezredébe  tétetett  át,  több  honvédtiszt  más  zászló-
aljhoz rendeltetett át,  úgy, hogy a kiknek  alkalmuk  
volt  ezen  ügyben  tájékozást  szerezni,  mindenki-
nek,  a  mint  nekem  is  elmondták,  azok  a  közös-
hadseregbeli  tisztek  elbeszélték  az  esetet  ott,  a  
hová  áttétettek,  a  honvédtisztek  azon  zászlóalj  
tisztjeinek,  a  hová  áthelyeztettek,  hogy  Eger  
város  kérvénye  alapos  tényeken  nyugszik.  És  
most  mit  mondanak  azon  egyének,  a  kik  tudják,  
hogy  Eger  városának  igaza  van  és  mégis  a  kép-
viselőház  nem  Eger  városának,  hanem  a  közös  
hadügy minister  egy  átiratának  ad  hitelt?  mily  
véleménynyel  lesznek  azon  méltóságérzetről,  
melylyel  a  nemzeti  jelvények  megvédése  iránt  
viseltetnek?  Hanyatlik  a  képviselőház  tekintélye,  
de  meg  vagyok  győződve,  hogy  az  nem  véd-
hető  meg  azzal,  ha  meghátrálunk  minden  előtt,  
hanem  azzal  védelmezhető  meg,  ha  erélyt  muta-
tunk  a  nemzeti  sérelmek  megtorlásábau.  (Igazi  
szélső  balfelöl.)  Meg  kellene  szűnni  a  képviselő-
házban  azon  hangnak,  a  mely  mindig  legfőbb  
gazságnak  hirdeti,  a  mi  Bécsnek  érdekében  áll  

íés  alárendelt  igazságnak,  a  mi  a  nemzet  érde-
kében  áll;  meg  kellene  szűnni,  hogy  ámítás,  
csűrés-csavarással  akarják  elaltatni  a  nemzet  



lelkiismeretét,  a  mely  tiltakozik  azon  szolgai  
meghunyászkodás  ellen,  mely  a  nemzetnek  szin-
tén  akkora  szégyent  hoz,  mint  a  lobogó  meg-
gyalázása.  (Élénk  helyeslés  szélső  balfelöl.)  

Vagy  meg  vannak  a  jegyzökönyvek  és  a  
ministerelnök  ur  nem  akaija  azokat  előterjesz-
teni,  ez  akkor  hetvenkedő  hányavetiség,  misze-
rint  megmutassa,  hogy  a  képviselőház  benne  
teljesen  megbízik,  a  mit  szó  nélkül  hagyni  nem  
lehet;  vagy  nincsenek  meg  a  jegyzőkönyvek  
és  akkor  a  ministerelnök  ur  ellenőrzési  jogát  
nem  gyakorolhatta,  hogy  mikép  vitetett  keresztül  
a  vizsgálat  és  hogy  megvédelmeztetett-e  a  nem-
zet  becsülete,  tehát  a  ministerelnök  ur  ellen-
őrzési  kötelmét  nem  teljesítette.  (Igaz!  szélsöbal-
felöl.) 

Azt  mondja  a  ministerelnök  ur,  hogy  nem  
válik  becsületére,  a  kik  az  ország  törvényeit,  
alkotmányát  megsértik  és  nem tisztelik.  Ez  igaz,  
de  hogy  nem  tisztelik  az  ország  alkotmányát,  
nagyon  könnyen  megtudhatja  az,  ki  a  közös  had-
sereg  köreivel  érintkezik:  Magyarország  kirá-
lyáról  semmit  sem  tudnak,  nem  ismernek  mást,  
mint  császárt  és  azon  konok  ragaszkodás  a  
k.  k.-hoz,  melyet  Thaly  t.  barátom  kifejtett,  
nem  egyéb,  mint  megtagadása  a  magyar  király  és  
magyar  suverenitás  kifejezésének.  Ok  csak  a  
császárt  ismerik  és  nem  ismernek  más  birodal-
mat,  csak az  egységes  Reich-ot,  mely  elismerésük  
magának  a  közös  hadügyministernek,  mint  biro-
dalmi  hadilgyministernek  nevében  bennfoglaltatik.  
Miért  hagyták  oda  a  delegatiót  Tisza  Kálmán  
és  Grhyczi Kálmán?  Azért,  mert  birodalmi  minis-



tereknek  nevezték  magukat  a  közös  ministerek  
és  igy  nevezik  ma  is,  s  a  közös hadsereg  magát  
nem  tekinti  egyébnek,  mint  az  egységes  Austria  
zálogának,  biztosítékának.  (Ugy  van!  a széhS  bal-
oldalon.)  És  mindaddig,  mig  a  közös  hadsereg  
megvan,  mindaddig  meg  lesznek  győződve,  hogy  
az  egységes  birodalom  ma  is  fennáll,  sőt  a  
mennyiben  hiányos,  ha  kell,  bármely  perczben  
helyreállítható,  ma  is  azt  zengik,  a  mit  dal-
tanak  1849-ben,  hogy  „in  deinem  Láger  ist  
Oesterreich!"  (Ugy  van!  a  szélső  balfelöl.)  

Jelentékeny,  erős  védelemmel  lehet  tiszte-
letben  tartani  egy  nemzetnek jelvényét  és  jogait;  
de  nem  ugy,  a  mint  ezen  ügynek  lebonyolítása  
történt,  melynek  arra  kellett  vala  vezetnie,  
hogy  Seemann  megaláztassák  és  arra  vezetett,  
hogy  a  magyar  parlament  és  nemzet  gyaláztatik  
meg,  Seemann  pedig  előre  léptettetik  és  a  
magyar  parlament  jogköre  degradáltatik.  (Ugy  
van!  a  szélső  baloldalon.)  A ministerelnök  ur  azt  
mondja,  hogy  ő  a  magyar  nemzeti  zászlót  és  
becsületet  megvédelmezi  ugy,  mint  akárki.  Most,  
midőn  alkalma  volna  megvédelmezni,  nem  teszi;  
hanem  a  helyett,  hogy  nemzeti jelvényeink  védel-
mére  kelne,  támogatására  kel  a  közös  badiigy-
minister  átiratának  és  ezt  védelmezi,  és  nem  a  
nemzet  jelvényeit.  Igaz,  hogy  ezután  is  meg fog 
maradni  nekünk  a  nemzeti  zászló; ̂ a  piros  szint  
fogja  benne  képezni  a  magyar  nemzet  pirulása,  
a  fehéret  Seemann  ur  ártatlansága,  a zöldet  pedig  
a  minister  ur  okoskodása.  (Élénk  derültség  a  
szélső  baloldalon.)  Azt  mondja  a  ministerelnök  
ur,  (Halljuk!  Halljuk!)  hogy  - hazafiság  elleni  



bűnt  követnek  el  azok,  a  kik  egyesek  hibája  
miatt  a  közös  hadseregben  megtámadják  a  tes-
tületet.  Tehát,  t.  ház,  én  kijelentem,  hogy  a  
hazafiatlanság  ezen  bűnét  én  a  közös  hadsereg-
gel  szemben  el  fogom  követni  mindig;  mert  
azt  tapasztalom,  hogy  a  mit  ott  egyesek  tettek,  
azok  jól  nem  titkolt  kitörései  azon  egcsz  testü-
let  és  intézmény  belső  érzületének,  hogy  midőn  
Drangel  ezredes  büntetlenül  leszabdalja  a  nem-
zeti  zászlót,  a mire  tegnap  Szalay  Imre  t.  bará-
tom  hivatkozott;  midőn  Spalatóban  a  polgárt  
az  ntczán  lekaszabolják;  midőn  Győrött  egy  
aggastyánt,  a  kire  meglett  férfinál  gyalázat,  ha  
kezét  is  emeli,  összevagdalnak;  midőn  Kolozs-
várit  a  békés  polgárt  házában  megtámadják  és  
orvul  legyilkolják;  midőn  a  közös  hadsereg  
részéről  lépten-nyomon  ellenséges  indulattal  talál-
kozunk  nemzetünkkel  szemben:  akkor  én  a  
hazafiatlanság  azon  bűnét,  hogy  ezt  az  intéz-
ményt,  mely  a  magyar  nemzetet,  alkotmányt,  
szabadságot  folyton  veszélyezteti,  szüntelenül  
ostromoljam,  elfogom  követni  mindig.  Avagy  
türjük-e  mi  azt,  hogy  a  közös  hadügyminister,  
midőn  a  boszniai  hadjárat  folyt  és  a  magyar  
megyék  ez  ellen  felszólaltak,  a  Wehrzeitungban  
szidalmakkal  illette  a  megyei  intézményt  és  a  
megyéket,  mintha  azok  nem  oly  testületek  vol-
nának,  mint  a  közös  hadsereg?  S  tett-e  valaki  
ez  ellen  lépést?  Senki.  Épp  úgy,  akárhányszor  
szidalmakkal  illette  a  közös  hadügyminister  
subvencionált  lapja  a  magyar  nemességet  és  most  
is  alig  van  alkalom,  midőn  a  Wehrzeitung  a  
magyar  nemesség  ellen  a  gyűlölet  hangján  ki  



ne  törne.  Eger  városára  nézve  is  azt  mondá,  
hogy  bolondok  házába  kellene  zárni  az  egész  
várost.  Eger  város  kérvényét  21  megye  támo-
gatja,  e  szerint  tehát  ezeket  is.  Az  Eger  városá-
ban  előfordult  esemény  után,  a  kérvényi  bizott-
ság  is  egy  bizonyos  meghunyászkodott  és jövőre 
szóló,  valamikor  érvényesítendő  határozati  javas-
latot  tesz,  tehát  lépést  tesz;  tehát  az  az  egy  
bolond  Eger  városa  bolondá  tette  Magyarország-
nak  nagy  részét,  sőt  a  képviselőháznak  kér-
vényi  bizottságát  is.  S  midőn  mi  ezen  szidal-
makat,  melyek  bennünket  illetnek,  kell  hogy  
eltürjük,  akkor  megérik  azon  elhatározásunk,  
hogy  mindezeknek  vége  csak  akkor  lesz,  mikor  
a  közös  hadsereg  megszüntetésével  Magyarország-
nak  külön  hadserge  lesz.  (Ugy  van!  a  szélső-
balon.)  Akkor  szűnik  meg  azon  felfogásunk,  
hogy  Magyarországot  megszállott  tartománynak  
tartják.  Nem volt  harag az, a  mi sorainkból  kitört  
a  ministerelnök  urnák tegnapi  beszéde  alkalmával.  
Nem!  az  a  megbotránkozás  hangja  volt,  (Élénk  
helyeslés  a szélsőbalon)  a  megbotránkozás-e  a fölött, 
hogy  nem  akarnak  a  nemzet  becsületéért  tenni,  
sőt  gátolják  azokat  is  hazafias  törekvéseik-
ben,  kik  tenni  akarnak.  Azt  mondja  a  t.  mi-
nisterelnök  ur  egy  Ízléstelen  élczczel,  hogy  
azokat  a  hatóságokat,  a  melyek  ezután  nem  
fogják  bejelenteni,  hogy  ha  valahol  a  nem-
zeti  jelvények  megsértetnek,  fel  fogja  füg-
geszteni  azonnal.  (Halljuk!)  Engedje  meg  a  
t.  ministerelnök  ur,  hogy  ha  én  egy  szintén  
Ízléstelen  élczczel  felelek,  (Halljuk!)  hogy  a  
hazafiatlanság  miatt  és  a  haza  ellen  elköve-



tett  bűnök  miatt,  ha  valakit  fel  kell  függesz-
teni,  az  a  feladat  mi ránk  fog  maradni. (Helyes-
lés  a  szélsőbalon.  Mozgás  a  jobboldalon.)  A  
t.  ministerelnök  ur,  midőn  a  vizsgálati  iratokat  
nem  terjeszti  elő,  annyit  jelent,  hogy  itt  
nem  szabad  tudni,  nem  szabad  világosan  látni,  
itt  hinni  kell.  A  keresztény  ember  hite  nyug-
szik  egy  bölcseleti  okoskodás  rendszerén.  De  
itt  még  erre  sem  nyilik  alap.  Itt  hinni  kell,  
mint  hittek  Rómában  az  auguroknak,  ha  azok  
a  madarak  beleiből  jósoltak.  Itt  hinni  kell,  hogy  
látott  valamit  a  közös  hadügyminister  maga,  
vagy  annak  auditora,  vagy  látott  a  közös  had-
ügyministerium  valamelyik  tanácsosa  valahol  
jegyzőkönyvet.  Egy  bizonyos,  az,  hogy  hon-
nan  merítette  az  argumentumokat,  a  t.  minister-
elnök  ur ?  (Halljuk!)  ^Merítette  azt  a  t.  minister-
elnök  ur  egy  madárnak,  a  kétfejű  sasnak  gyom-
rából.  És  tudjuk,  hogy  mit  látott  ott  a  tisz-
telt  ministerelnök  ur.  (Halljuk!)  Látta:  miránk  
nézve  a  meggyalázott  zászlót,  Seemann  ur  részére  
az  előléptetést  és  saját  maga  részére  a  keresz-
tet.  (Elénk  helyeslés,  derültség.  Ugy  van !  a szélső 
baloldalon.  Mozgás  a  jobboldalon.)  A  keresztet,  
t.  ház,  a  melyekre  az  ókorban  kötötték  arab-
szolgákat  és  a  melyet  ma  felkötnek  a  szol-
gákra;  (Derültség  a  szélső  balon) a  keresztet,  mely  
kereszt  Krisztus  után  az  eszmék  és  az  elvek  
kiBzenvedésének  fája.  E  nemzet  is  már  rég  
teszi  a  szenvedés  G-olgothája  felé  útját  és  
pedig  az  önök  kegyelméből  és  irgalmatlan-
ságából  terhei  alatt  máris  roskadoz.  Arczúlcsap-
dossák  Caesar  szolgái  és  megtorlás  helyett  azt  



hangoztatják:  „Feszítsd  meg,  ha  barátja  vagy  a  
a  császárnak!"  (Ugy  van!  a  szélsőbalon.)  Rongy-
nak  nevezték  a  mi  lobogónkat.  Megérdemlett  
satira!  Mert  egy  nemzetnek,  mely  már  anya-
gilag  és  erkölcsileg  tönkre  ment,  méltó  jel-
vénye  a  rongy.  (Ugy  van!  a  szélsőhalon.)  De  ne  
feledjék  önök,  hogy  azok,  kiket  az  osztrákház  
zsoldosai  koldusnak  neveztek,  azok  vívták  ki  
Németalföldnek  a  szabadságot.  (Elénk  helyeslés 
a  szélsőbalon.)  Mi  is  összegyűlünk  és  sora-
kozunk  a  nemzet  számára  fönnmaradt  e  jelvény,  
e  rongy  körül.  Ha  mi  rongyosak  ki  fogjuk  küz-
deni  Magyarország  önállóságát,  függetlenségét  
(Élénk  helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  és  annak  
védelmére  fog  állani  az  önálló magyar  hadsereg,  
akkor  nem  lesz  szükség  arra  a  határozati  javas-
latra,  sem  arra  a  törvényre,  melyet  ezen  hatá-
rozati  javaslat  következtében  soha  megalkotni  
nem  fognak,  hogy  a  nemzeti  jelvényeket  tisztel-
jék,  mert  a  nemzetnek  ereje,  nagysága,  méltó-
sága  fog  imponálni,  akarata  lesz  a  törvény  és  
hatalma a biró. (Helyeslés  a szélsőbaloldalon.)  Akkor 
mi  igy  fogunk  szólni  azokhoz,  kik  nemzeti  becsü-
letünket  és  annak  jelvényeit  kétségbe  vonják,  
a  mint  szólt  Napoleon  Bonaparte  az  osztrák  
meghatalmazotthoz  a  campo  formioi  békekötésé-
nél:  „Törüljétek  ki,  hogy  elismeritek  a  franczia  
köztársaságot,  a  franczia  köztársaság  nap,  mely  
önmagától világit  s a ki azt  nem látja,  az  a  vak."  Mi  
is  azt  fogjuk  mondani,  hogy  Magyarország  mél-
tósága  a  nap,  mely  önmagában  világit,  s  a  ki  azt  
nem látja,  az  a  vak.  (Tetszés  a  szélső  baloldalon.)  

Nem  fogadom  el  a  kérvényi  bizottság  hatá-



rozati  javaslatát.  (Hosszas  élénk  helyeslés  a  szélsff  
baloldalon.) 

A  fogyasztási  adók  tárgyalása  alkalmával.  
(Január  27.  1881.)  

Tisztelt  ház!  Annyit  fogok  e'n  is  a  fo-
gyasztási  adókról  szólani,  mint  Jókai  Mór  
t.  képviselőtársam.  Különösnek  találom,  hogy  
akkor,  midőn  be  van  bizonyítva  ezen  törvény-
javaslat  tárgyalása  által,  hogy  önálló  vámterület  
nélkül  Magyarországon  még  a  fogyasztási  adó-
rendszert  sem  lehet  megalkotni,  azaz  be  van  
bizonyítva az, hogy  a  mi  programmunk  egy  pont-
jának  valósítása  nélkül  Magyarország  pénzügyi  
állapotán  lényegesen  változtatni  nem  lehet,  akkor  
a  helyett, hogy  a  kormány pártja  ezen  álláspont-
jának  gyöngeségét  igyekeznék  érvekkel  elosz-
latni,  ellenünk  fordul  és  ráfogásokkal  támad,  
melyeknek  egész  özönét  zúdítja  ellenünk.  Igaz,  
hogy  a  ráfogások,  jöjjenek  azok  akár  a  kicsi  
szent  István-,  akár  a  nagy  szent  István-rend  vité-
zétől,  mindig  olyanok  maradnak,  mint  a  szent  
István-napi  processio,  t.  i.  oda  térnek  vissza  a  
honnét  kiindultak,  (Derültség  a  szélső  baloldalon)  
mind  a  mellett  is  kötelességemnek  tartom  e  rá-
fogásokkal  szemben  pártunkat  védelmezni,  mert  
azt  tapasztaltam,  hogy  azok,  a  kik  eddig  minket  
dicsérgetéssel,  kényeztetéssel,  elismeréssel  halmoz-



tak  el,  most  egyszerre  a  legdurvább  megtámadá-
sokkal  rontanak  ellenünk;  és  miután  ugy  veszem  
észre,  hogy  a  mi  itt,  mint jelszó,  kiadatik,  az  
egész  országon  végig  vonul,  önök  eljárása  nagyón  
hasonlít  azon  chinai  szokáshoz,  mely  szerint  a  
mennyei  birodalomnak  minden lakója  eltüszszenti  
magát,  ha  a  császári  palotából  tüszszentést  jelez-
nek.  (Derültség  a  szélső  baloldalon.)  

Azt  mondja  Jókai  képviselő  ur,  hogy  a jövő 
adóknak  előkészítési  tárgyul  alapot  kell  keresni  
s  ez  nem  lehet  nálunk  más,  mint  a  házi  ipar,  
teremtsünk  tehát  házi ipart.  Megvallom,  igen  szép  
biztatása  a  nemzetnek  a  háziipar  megalapítá-
sára,  ha  már  jó  előre  azzal  fenyegetik,  hogy  az  
fog  a  legközelebbi  adóknak  alapjául  szolgálni.  
De  erre  nem  reflectáltam  volna,  ha  a  képviselő  
ur  nem  mondja  vala  beszédében  ezeket:  „Hanem  
önök  —  már  t.  i.  mi  —  ugy  tesznek,  hogy ide 
benn  sürgetik  az  ipar  emelését,  oda  künn  azt  
mondják  a  népnek,  hogy  a  munka  átok,  a  he-
lyett,  hogy  felvilágosítanák  arról,  hogy  az  egye-
düli  élvezet  a  világon  a  sikerült  munka".  Ugyan  
kérdem  t.  képviselő  ur,  pártunk  tagjai  közül  ki  
és  hol  mondotta  azt,  hogy  a  munka  átok?  mert  
ha  mi  a  munkáról  beszéltünk,  mindig  azt  mon-
dottuk  és  mondjuk  Magyarország  népének:  dol-
gozzatok  szorgalmasan,  mert  csak  a  munka,  a  
vagyonos  állás  tesz  függetlenné  a  kormánytól,  
hogy  ne  szoruljatok  annak  kegyelmére,  mert  en-
nek  kegyelem-morzsájához  nem  csak  a  nép  ve-
rejtéke,  hanem  a  rosz  kormányzás  kezének  
szennye  is  tapad.  (Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.) 

Azt  mondják,  hogy  mi  kiváltságot  csinálunk  



abból,  hogy  Kossuthot  tisztelhessük.  Ez  nem  áll.  
Ellenkezőleg,  minden  törekvésünk  az  volt,  hogy  e  
név  tiszteletét  minél  szélesebb,  minél  tágabb  körre  
kiterjeBzszük.  Igen  örvendenénk,  ha  önök soraiban 
e  tisztelet  nem csak  arra  szolgálna,  hogy  azokat,  
kik  Kossuthnak  valóban  tisztelői,  kik  kimenve,  őt  
felkeresik,  hogy  magyar  emberek  társaságában  
hazájába  képzelje  magát  hontalanságában,  —  rá-
galmazzák;  mert ha valamire,  akkor  erre  illik azon 
kifejezés,  a  melyet  a  képviselő  ur  használt,  hogy  
imádva  való  rágalmazás.  Egy  adomát  kell  felhoz-
nom arra,  hogy  miért  kénytelen  a  képviselő  ur  ak-
kor,  midőn  minket  szidalmaz  és  megtámad,  
Kossuth  Lajost dicsérni.  Az  50-es  évek  elején tör-
tént,  egy  huszárezredest  megszólított  felebbvalója,  
hogy  miért  kiáltott  a  császárra  hoch-ot  és  miért  
nem kiáltotta  azt,  a  mi  jobban lelkesítette  volna  a  
katonákat,  hogy:  éljen a császár.  Erre  az  ezredes  
igy  felelt:  Bocsánatot  kérek;  ha  kimondom  az  
első  szót  „éljen",  a  huszárok  nem  várják  meg  a  
másodikat,  hanem  egy  szívvel,  egy  lélekkel  rá-
kiáltják :  „Éljen  Kossuth  Lajos!"  (Helyeslés  a  
szélső  balfelöl.)  

Azt  mondja  a t. képviselő  ur  és igy  illustrálja  
tiszteletét  Kossuth  Lajos  iránt,  hogy  játékot  
űzünk  Kossuth  Lajos  nagy  szivéből.  Engedelmet  
kérek,  belőle  nem  lehet  nekünk,  kicsiny  emberek-
nek,  játékot  űznünk,  épen  mert  lángelme  és  nem  
Láng  Lajos.  (Derültség.)  A  lángelmék  kiváltsága  
az,  hogy  önmagukból  csak  ők  űzhetnek  játékot,  
csak önmaguk válhatnak  bohóczokká  egyes  pártok-
nak,  vagy  egyes  hatalmon  levő  egyének  mulatta-
tására,  midőn  aztán  csörgő  sipkájuk  minden  



csendülése,  megkondulása  a  nagy  elme  lélek-
harangjának. 

Azt  mondja  a  t.  képviselő  ur,  hogy  belopó-
zunk  Kossuthhoz,  hogy  bizalmát  kilopjuk.  A  
piramisokba  nem  járnak  tolvaj kulcsokkal  lopni.  
A  nagyság  érdeme  az,  hogy  megközelíthetetlen  
az  ily  aljas  szenvedélyek  és  törekvések  által.  A  
t.  képviselő  ur  keveset  foglalkozott  ugyan  a  
fogyasztási  adóval,  de  annál  inkább  beletalálta  
magát  a  pénzügyőrök  helyzetébe,  mert  meg-
motozta  azokat,  a  kik  Olaszországba  mennek,  
hogy  mit  visznek  és  hoznak  magukkal.  Azt  
mondja  a  képviselő  ur,  hogy  „nem  azért  mennek  
oda,  hogy  vigyenek  hozzá,  hanem  mindenki  
akar  hozni  valamit  nagy  nevének  nimbusából,  a  
mely  érdemeit  észrevetőkké  tegye,'hogy  Kossuth  
által  nagy  hazafinak  neveztessék  ki."  Igaz,  
hogy  üres  kézzel  mennek  ki  és  hogy  a  
kik  kimentek,  telt  szívvel  jönnek  vissza.  Az  is  
igaz,  hogy  Kossuthnak  nagy  nimbusa  van,  de  
azért  senkiből  sem lett  nagy  ember,  a  ki  Kossuthot  
látta.  Nagyon  sajátságos,  hogy  ily  bűverőt  akar  
valaki  tulajdonítani  egy  személynek,  hogy  annak  
látása  nagyságot  és  tekintélyt  kölcsönöz  bárkinek.  
Hogyha  Kossuth  Lajos  nimbusa  olyan  volna,  
hogy  azt  darabokban  szét  lehet  hordani,  akkor  
biztosak  vagyunk,  hogy  önök  azt  már  darabokra  
széttörték  volna.  De  mert  az  egy  totális  egészet  ;  
képez,  mert  azt  széttörni  nem  lehet,  azért  
kénytelen  Jókai  Mór  Kossuthot  dicsérni  és  
dicsőíteni.  (Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  Hazafinak 
nem  lehet  bárkit  is  kinevezni,  annak  lenni  kell.  
Sokan  voltak  Kossuthnál,  voltak  Czeglédről,  



voltak  Hold-Mező-Vásárhelyről  és  mit  hoztak  
vissza?  Azt,  hogy  azon  férfi,  a  ki  egykor  egy  
nemzet  volt,  ma  is  több  mint  emlékezet,  8  
hagyomány.  Vájjon  azért  megyünk  mi  hozzá,  
hogy  adjunk  valamit,  hisz  mi  nem  vihetjük  ki  
neki  a  pest-zimonyi  vasút  concessióját ?  Ha  
kimegyünk,  megyünk  azért,  mert  ha  itt  körül-
tekintünk,  látjuk,  hogy  mint  keresi  a  nemzet  a  
vezetőt  és  vezért,  hogy  mily  szüksége  van  e  
nemzetnek  egy  erős  kézre,  a  mely  öt  hanyatlásá-
ban  feltartóztassa  és  abból  felemelje  és  nem  
találja  azt.  Magam  is  voltam  Kossuthnál  és  nem  
éreztem  egyebet,  mint  az  egyéni  megsemmisülést  
és  csak  azt  láttam  és  éreztem,  bogy  bármily  
kicsinynyé  válok  is  mellette,  általa  a  nemzet  
nagy. 

A mondva  csinált, hivatalosan kinevezett nagy-
ságokkal  hiába  állunk  mi  elő,  mert  bármit  mond-
janak  is  önök,  a  nemzet  érzi  azt,  hogy  ő  le  van  
fejezve  és  feje  az  Alpesek  lábához  gurult.  Itt  
úgy  vagyunk  a  nagyságainkkal,  hogy  meg-
csalják  a  perspectivát,  minél  közelebb  megyünk  
hozzájok,  annál  kisebbek  lesznek,  egyedül  Kos-
suth  Lajos  az,  minél  közelebb  megyünk  hozzá,  
annál  nagyobb  lesz.  Csak  azt  lehet  sajnálni,  hogy  
ezen  férfiú  sincs  kivéve  az  emberi  gyarlóságok  
legerösebbike,  a  mulandóság  alól  és  midőn  el-
távoztam  tőle,  a  cyprus-lomboknak  örökzöld  
levelei  azt  susogták  nekem,  hogy  csak  az  eszmék,  
az  elvek  azok,  melyek  örökké  virítanak,  de  az  
emberek  mulandók  és  én  leszakítottam  a  ciprus-
fáról  egy levelet  és  ráborítottam  ifjú  lelkem  csaló-
dásainak  temetőjében  a  legnagyobb  sirra,  a  mely  



sír a személyes bizalmamat  Tisza  Kálmán  minister-
elnök  személye  iránt  takarja;  s  azóta  én  részem-
ről  nem  követem  soha  egy  ember  politikáját,  
legyen  az  bármely  nagy,  vagy  bármely  kicsiny,  
legyen  az  Tisza  Kálmán,  vagy  Kossuth  Lajos,  
hanem  követem  az  elvek  politikáját!  (Helyeslés  
a  szélső  balon.)  

És  itt  kell,  hogy  a  ministerelnök  urnák  
válaszoljak  azokra,  a  mit  mondott,  hogy  miként  
fejtjük  mi  meg  a  Kossuth  iránt  való  tiszteletet  
és  egyszersmind  a  personal  uniónak  összeegyez-
tetését.  T.  ház!  Kossuth  Lajos  pártunkra  nézve  
határozottan  és  többször  kijelentette,  hogy  neki  
Magyarországon  pártja  nincs,  hanem  a független-
ségi  párt  az,  a  mely  hozzá  legközelebb  áll.  És  
ezen  kijelentés  mélyén  fekszik  azon  megkülön-
böztetés,  a  mely  a  mi pártunk  eljárása  és  Kossuth  
némely  nyilatkozata  összeférhetlenségében  fek-
szik.  De  maga  Kossuth  is  a  vácziakhoz  intézett  
levelében  határozottan  kijelentette,  hogy  ő  képes  
a  habsburgi  ház  uralmát  elfogadni,  csak  egyedül  
az  iránt  van  kételye,  hogy  a  dualismus  fenntartása  
és  fennállása  mellett  lehetséges  lesz-e  a  nemzet  
és  korona  iránt  való  kiegyezés  teljes  őszinteség  
és  minden  hátsó  gondolat  nélküli  valósítása.  
Épen  azért  Kossuthnak  ezen  elvei  legkevésbbé  
sem  állanak  a  mi  pártunk  álláspontjával  ellen-
tétben.  Mert  mit  kívánunk  mi ?  Azt,  hogy  Magyar-
ország  legyen  önálló,  független  állam;  ha  az  
osztrák  birodalom  tartozik  a  mi  uralkodóházunk  
koronája  alá,  kívánunk  akkor  personal  uniót,  ha  
nem  tartozik  a  mi  házunk  koronája  alá,  akkor  
kívánjuk  personal  unió  nélkül  is  s  épen  az,  hogy  



azon  tény,  azon  állapot,  vájjon  az  uralkodóház  
koronája  alá  fognak-e  tartozni  az  osztrák  tarto-
mányok,  nem  tőlUnk  függő,  hanem  rajtunk  kívül  
álló  eseményektől  függ  és  mi  nem  állíthatjuk  
fel  elveink  programmját  olyképen,  ha  azon  ese-
mény  bekövetkeztével  azon  programm  teljesen  
üressé  váljék.  Nem  fogadhatjuk  el  a  mi  elvi  
álláspontunk  valósítására  az  eszme,  az  elv  helyett  
Magyarország  önállósága  és  függetlenségének  
csak  egyik  módozatát,  a  personal  uniót.  

T.  ház!  A  miuisterelnök  ur  beszéde  végez-
tével  azt  mondta,  hogy  ha  mi,  e  párt,  többségre  
kertilünk,  akkor  Magyarország  elvesztette  alkot-
mányos  életét.  Ez  a  vád  a  legnehezebb,  a  mely  
felhozatott.  Mert  ebből  a  vádból  az  következik,  
hogy  vagy  mi  veszélyeztetjük  az  alkotmányos  
életet  és  a  mi törekvéseink  olyanok,  melyek  nem  
állanak  összhangban  az  alkotmányos  élettel,  vagy  
az  következik,  hogy  a  kormánypárt  készebb  az  
alkotmányos  életet  megsemmisíteni,  mintsem  a  
hatalmat  kezéből  kiereszteni;  (Közbeszólás  a  szélső-
balról:  Ez  az  igazi!)  vagy  következik  egy  har-
madik  s  ez  az,  hogy  a  magyar  korona  az,  a  
mely  megsemmisítené  az  alkotmányos  életet,  hogy  
ha  a  mi  pártunk  többségre  jutna.  

Mutassák  ki  önök  a  mi  működésünknek  
bármely  mozzanatából,  hol  volt  az,  hol  nem  az  
alkotmányos  institutióinknak  a  legnagyobb  mérv-
ben való  kidomborításáért,  a  legerősebb  mérvben  
való  alkalmazásáért  küzdöttünk;  hol  volt  az,  hol  
eltérve  alkotmányos  institutiónk  szellemétől,  azo-
kat  nem  fejleszteni,  hanem  visszaesésre  kény-
szerítni  kívántuk  volna?  Azt  pedig,  hogy  önök  



készebbek-e  az  alkotmányt  inkább  megsemmisí-
teni,  mintsem  hogy  a  hatalmat  kezeikből  kisiklani  
engedjék,  azt  nem  önöktől  kérdjük  mi,  hanem  
kérdeni  fogjuk  a  nemzettől  és  nem  várjuk  be  
azt,  mig  az  önök  soraiban  fogják  keresni  a  
Jellasichokat,  hanem  fogunk  cselekedni,  mikor  a  
többség  a  mi pártunkon  lesz.  (Igaz!  Ugy  van!  a  
szélső  baloldalon.)  

A  harmadik  vád,  hogy  a  korona  megsemmi-
sítené  az  alkotmányosságot  Magyarországon,  ha  
pártunk  többségre  jutna,  különösen  hangzik  egy  
minister  ajkairól,  ki  a  korona  tanácsosa.  (Fel-
kiáltása  szélső  baloldalon:  Gyalázat!)  Mert  ez  nem 
jelent  egyebet,  mint  azon  párt  férfiai  előtt  és  
azon  párt  törekvéseinek,  kik  Magyarország  ön-
állásáért  küzdenek,  nem  az  alkotmányos  küzdelem  
terét  jelölni  ki,  hanem  a  korona  iránti  ellen-
szenvnek  nyújtani  tápot;  {Igaz!  Ugy  van!  a  szélső-
balon)  ez  nem  jelent  egyebet,  mint  azt  mondani,  
hogy  a  korona  kész  lesz  az  alkotmánynak  tett  
esküjét  megszegni,  ez  nem  jelent  egyebet,  mint-
hogy  csak  szükségből,  kényszerűségből  lett  ezen  
alkotmányos  alap  elfogadva,  mely  csak  egy  fel-
sőbb  hatalom  kényétől,  tetszésétől  függ,  de  azon  
hatalom  kénye  és  tetszésének  megszűntével  az  
is  meg  fog  szűnni;  akkor  igazolva  volna,  hogy  
Magyarországot  háromféleképen  kormányozzák.  
Kormányozzák  ostromállapottal,  bürokratiával  és  
kényszerű  alkotmányossággal.  (Közbeszólás  a szélső-
bal részéről:  Ugy  is van!)  De  mi,  a  kik  mindent  
ez  országban,  a  mi  elveink  valósításának  útjában  
áll,  készek  vagyunk  megtámadni,  mi  határozottan  
tiltakozunk  az  ellen,  hogy  a  korona,  ellenség-
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képen  állíttassák  a  nemzet  elé.  {Igaz  /  Ugy  van!  
a  szélső  balról.)  

Ez  már  régi  praxisa  a  ministerelnök  urnák,  
a  ki  midőn  a  nemzeti  bank  felállításáról  volt  szó,  
a  helyett,  hogy  miként  az  alkotmányos  elvek  
megkívánják,  saját  felelősségével  fedezte  volna  a  
koronát,  azt  mondotta,  hogy  nem  birta  eloszlatni  
a  korona  aggályait;  midőn  az  önálló  vámterü-
letről  volt  szó,  szintén  azzal  mert  előállani,  hogy  
felsőbb  helyen  ebben  veszélyes  lépést  látnak,  
melynek következményeit nem  tudnák  kiszámítani,  
ellenzik  azt;  midőn  a  bosnyák  okoccupátió  ellen  
harczolánk,  a  nemzet  mint  egy  ember  állott  fel,  
akkor  újból  nem  vette  magára  a  kormány  a  
felelősséget,  hanem  megint  a  koronára  hárította.  

Mindennek  szabad  ez  országban  megingani,  
de  egynek  fenn  kell  állani  akár  tetszik  önöknek,  
akár  nem,  akár  hasznos  és jövedelmező  önöknek,  
akár  nem:  ez  Magyarország  koronájának  tekin-
télye,  {Zajos  helyeslés  a  szélső  baloldalon)  fenn  
kell  állani  az  alkotmányosságnak.  És  ezt,  hogy  
ha  önöknek  tetszik,  megvédelmezzük  önökkel,  ha  
pedig  többségünk  lesz,  meg  fogjuk  védelmezni  
bárkivel  szemben,  jöjjön  az  a  támadás  akár  
alulról, akár  felülről.  (Helyeslés  a szélső baloldalon.) 
Mert  egyet  tisztán  tudunk,  hogy  minél  nagyobb  
szerencsétlenségek  érték  Magyarországot,  annál  
nagyobb  volt  a  ruganyosság  a  nemzet  testében  
és  annál  nagyobb  erővel  emelkedett  fel  és  bár-
mily  huzamos  legyen  az  enervátio  rendszere,  
melyet  a  nemzet,  felett  gyakorolnak,  bármily  
erősen  legyen  kimerítve  a  nemzet,  mindig  vissza  
fogja  nyerni  ruganyosságát,  hogy  újra  felemel-



kedjék  az  általános  szabadság  védelmére. (Élénk 
helyeslés szélső  balfelöl.)  

Tudom,  liogy  önök  azt  fogják  erre  mondani,  
hogy  mi  álmodozók  vagyunk;  de  ne  feledjék,  
hogy  a  halottak  nem  álmodnak  és  a  halottak  
nem  ébrednek  fel  soha:  e  nemzetnek  álmodni,  
felébredni  és  élni  kell, mert ha  nem is  lehet,  mint  
nagy  nemzetek  a  világ  ura,  de  lennie  kell  az  
önmaga  urának.  (Élénk  helyeslés szélső  balfelöl.)  
Igaz,  hogy  mi  gyengék,  porszemek,  parányiak  
vagyunk  e  nagy  feladathoz  képest;  igaz,  hogy  
ugy  tűntlnk  fel,  mint  a  légy,  melynek  dongá-
sától  nem  ébred  föl  Memnon  szobra,  de érezzük, 
hogy  győzelmünk  közel  van és  közelget a hajnal, 
melynek  első  sugarára  fel  fog  ébredni  a  szobor.  

Nem  fogadom  el  a  törvényjavaslatot. (Élénk 
helyeslés  a  szélsőbalon.)  

A maros-tordamegyei  kórvény  ellen.  
(Január  31.  1881.)  

Tiszteltház!  A  tényállás  a  következő:  Ma-
ros-Tordamegye  egy  rendkivüli  közgyűlésében  
a  nélkül,  hogy  a  tárgysorozatba  felvéve  lett  
volna,  hozott  egy  határozatot,  a  melynek  követ-
keztében  kérvényt  küldött  a  képviselőházhoz,  
a  melyre  alkalmat  az  szolgálhatott,  hogy  a  
Kolozsvárt  megjelenő  egyik  napilap,  az  „Ellen-
zék",  Tolvaj  Ferencz  szolgabíró  úrról  deczem-
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!  ber  5-ki  számában  azt  irjá:  „a  vajdaszentviányi  
szolgabíró  új  börtönrendszert  talált  fel.  Mivel  
neki  börtönbelyisége  nincs,  tehát  levetkőzteti  a  
letartóztatottakat,  ruhájukat  az  irodába  viteti:  
elzárja  s  mindaddig  nem  szolgáltatja  ki,  mig  a  
letartóztatás  ideje  le  nem  jár,  tehát  a  jelen  téli  
sanyarú  időben  nem  távozhatik."  Erre  a  nevezett  
szolgabíró  e  közleményért  az  „Ellenzék"  szer-
kesztőjét  támadta  meg, a ki  az  elégtételadást  meg-
ígérte,  mondván,  hogy  bármely  elégtételt  kíván,  
olyat  fog  nyújtani,  a  mely  elégtétellel  a  szolga-
bíró  élt  is,  az  „Ellenzék"  decz.  22.  számában  egy  
rendkívül  goromba  támadást  intézve  Pál  Mihály  
ügyvéd,  mint  a  közlemény  beküldője  ellen.  

De  nem  eddig  áll  a  dolog.  Ugyanezen  lap-
nak  január  11-ki  számában  megjelent  egy  közle-
mény,  a  melyben  előadja  Trencsényi  Lajos,  és  
két  tanú  előtt  ad  ki  bizonyítványt,  hogy  minden,  
a  mit  az  „Ellenzék"  felhozott,  vele  megtörtént.  
A  szolgabíró  őt  levetkőztette  és  letartóztatása  
idejéig  egy  paraszt  ember  házánál  fogva  tartotta.  
Ezzel  sem  végződött  be  az  Ugy,  hanem  ezen  
nyilatkozatra  maga  a  szolgabíró  válaszolt  és  
válaszolt  pedig  ezen  év  január  19-ki  számában  
a  következőképen  (olvasia):  „Elismerem,  hogy  
az „Ellenzék" mult évi  56.  számában ellenem  emelt  
rágalmat  egy  ügyvédi firma  alatt  ki  kellett  hogy  
adja  a  szerkesztő  ur.  

Elismerem,  hogy  azon  rágalomra,  a  mél-
tatlan  megbántás  érzetében  ingerülten  feleltem.  

Elismerem,  hogy  a  szerkesztő  ur  első  fel-
jajdulásomra  irányomban  loyalisan járt  el."  

Mi  tett  ezzel  szemben  Maros-Tordamegye ? 



A  helyett,  hogy  a  szolgabíró  egyszerű  felszóla-
lásával  szemben  az  tigyállás  kiderítésére  és  tisz-
tába  hozatalára  megtette  volna  a  szükséges  intéz-
kedéseket,  egyenesen  felirt  ide  a  házhoz,  arra  
kérvén  a  házat,  hogy  a  sajtótörvény  akképen  
módosíttassák,  hogy  a  szerkesztők  tartozzanak  
előbb  végére  járni,  váljon igaz-e  az  a  tény,  a  mit  
irnak  s  csak  azután  közöljék.  Ez  absurdum.  
(Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  

Tovább  megyek.  E  kérvény  még  törvény-
telen  alapon  is  kelt,  mert  a  köztörvényhatóságok 
rendezéséről  szóló  törvény  nyíltan  kimondja,  hogy 
rendkivüli  közgyűlésen  csak  azon  ügyek  vétet-
hetnek  tárgyalás  alá,  melyek  a  napirendbe  elő-
zetesen  felvétettek.  Ezen  ügy  pedig  a jegyzékbe 
felvéve  nem  volt,  hanem  akkor  vétetett  fel  és  
tárgyaltatott  a  gyűlésben,  midőn  alig  25  ember  
volt  jelen,  és  mely  határozatnak meghozatala  után  
pirulva  állott  a  közvélemény  előtt  Maros-Torda-
megyc  értelmisége,  mert  meg nem  foghatta,  hogy  
ily  kicsinyes  ügyért,  miként  szánhassa  rá  magát  
a  megye,  hogy  az  ország  legszebb  intézményei  
egyikének,  a  sajtószabadságnak  megszorítását  
kívánja  és  épen  a  megye,  az ország  szabadságá-
nak  egy  másik  védbástyája.  

En,  t.  ház,  miután  tudom,  hogy  a  kérvény  
törvénytelen  uton  és  csak  a  főispán  gyengesége  
következtében  keletkezett,  ki  annak  tárgyalását  
a  rendkivüli  közgyűlésen  megengedte:  a  kérvényi  
bizottság  javaslatával  szemben  a  következő  hatá-
rozati  javaslat  elfogadására  kérem  a  t.  házat  
(olvassa):  „mondja ki  a  ház, hogy  a kérvény  felett  
napirendre  tér."  (Helyeslés  a  szélső  baloldalon.)  



A  kolozsvári  merénylet  végett  Kolozsvár  tör-
vényhatósági  bizottsága által  beterjesztett  fel-

irat  tárgyalása alkalmával. 
(Május  28.  1881.)  

T.  ház!  Ellenjavaslatot  tenni  nem  fogok,  
de  meg  nem  állhatom,  hogy  a  kérvényi  bizott-
ság  által  felolvasott  indokolásra  megjegyzései-
met  meg  ne  tegyem.  Ugyanis  én  azon  büntetést,  
mely  azon  két  katonatisztre  azon  merényletért,  
hogy  orgyilkos  módon  egy  polgár  lakására  be-
törtek  és  ott  az  illető  polgárt  összekaszabolták,  
elegendőnek  nem  tartom,  (Zajos  helyeslés  a szélső 
baloldalon)  mert  a  mi  büntető  törvénykönyvünk  
értelmében  5  évig  terjedhető  fogságra  lettek  
volna  elítélendők.  (Igaz!  ügy  van!  a  szélső  bal-
oldalon.)  De  nem  tartom  megengedhetőnek,  hogy  
egy  egyént,  mint  Dienstl  főhadnagy,  a  ki  oda  
segédkezni  ment,  hogy  saját  maguk  által  ön-
hatalmúlag kimondott  vérengző ítéletet saját maguk 
hóhér  módra  végrehajtsák,  (Felkiáltások  szélső  
balról:  Gyalázat!)  eddig  is  megtűrik  a hadsereg 
kötelékében  s  tiszti  rangját  meghagyják.  Én ezt  
oly  enyhe  eljárásnak  tartom,  mely  megrovásra  
érdemes,  annál  inkább,  mivel  tudomásom  van  
arról,  hogy  azon  másik  egyéniség  is,  azon  go-
nosztevő  Rüsztow,  nem  azért  lesz  elbocsátva,  
mert  Bartha  Miklóson  ezen  közmegbotránkozást  
szülő  vérengző  gaztettet  elkövette,  hanem  azért,  
mert  előbb  hazudott,  midőn  azt  mondotta,  hogy  
ő  a  „magyar  kutya"  szót  egyszer  sem  hasz-
nálta  az  egy  éves  önkéntesekkel  szemben  és  a  



vizsgálat  rendjén  következetesen  hazudott,  mint  
egy  osztrák  hadi  jelentés  szokott.  (Igaz!  Ugy 
van!  a  szélső  baloldalon.  Zaj  jobbfelöl.  Felkiál-
tások:  Rendre!)  

Elnök :  Bocsásson  meg  a  képviselő  ur,  de  
ily  kifejezést  nem  hagyhatok  szó  nélkül.  (He-
lyeslés jobbfelöl.  Zajos  ellenmondás  a  szélső  bal-
oldalon.)  Lehetetlen,  hogy  ily  általánosságban  
mondott  vádat  elhallgassak.  '(Felkiáltások  szélső  
baloldalról:  Csak  tényt mondott!) 

Ugrón  Gábor:  A  mit  a  hadi  jelentésről  
mondtam,  az  tény.  Különben  az  elnök  ur  meg-
jegyzését  tisztelettel  fogadom.  

Tehát  én  azon  Ítéletet  kielégítőnek  nem tar-
tom,  nem  tartom  pedig  azért,  mert  tudvalévő  
dolog,  hogy  ezen  botrányos  kihágások  nem most 
kezdődtek,  a  Barthával  szemben  elkövetett  eset  
nem  első  volt;  ez  csak  egy  lánczszem  az  el-
követett  esetek  sorozatában,  csak  folytatása  azok-
nak.  (Igaz!  Ugy  van!  a  szélső  baloldalon.)  És 
származik,  t.  ház,  a  hadseregnek  az  absolut  kor-
szakban  adott  nevelésből,  midőn  a  hadsereget  
corrumpálni  kellett,  hogy  a  szabadság  és  alkot-
mány  után  törekvő  népeket  lebilincselhessék,  
fegyveres  hatalommal  leigázhassák;  (Zajos  helyes-
lés  a  szélső  baloldalon)  corrumpálni  kellett,  hogy  
minél  erősebb  legyen  a  válaszfal  a  polgári  és  
katonai  társadalom  között,  és  ezért  oly  vissza-
élések  engedtettek  meg  neki,  sőt  szándékosan  
protegáltattak,  mely  visszaélések  csak  arra  va-
lók  voltak,  hogy  a  polgári  társadalommal  szem-
ben  a  katonai  hatóságok  mindig  készen  tartsák,  
gyülölségre  és ellenállásra bujtogassák, azért, hogy 



annál  inkább  felhasználhatók  legyenek  a  szabad-
sági  törekvések  elnyomó  eszközetll.  (Igaz!  Ugy  
van!  a  szélső  baloldalon.)  

Az  alkotmányos  aera bekövetkezett,  de azok, 
a  kik  eléggé  férfiasak  és  bátrak  valának  Ma-
gyarországban  az  alkotmányt  kikűzdeni,  nem  
birtak  elég  előrelátással,  hogy  ugyanakkor,  mi-
dőn  a  régi  zsoldos  hadsereget  a  nép  hadsere-
gévé  alakították  át,  ugyanakkor,  midőn  az  egy-
évi  önkénytesek  és  az  általános  védkötelezettség  
folytán  a  nép  nagyszámú  újonczait  a  hadsereg  
kötelékébe  bevezették  és  igy  bevezették  egy-
felől  az  intelligentiát  az  egyévi  önkénytesekkel,  
másfelől  a  nemzet  nagyszámú  fiatalságát,  hogy  
ugyanakkor  fentartották  volna  maguknak  azon  
hatalmat  és  befolyást  ezen  roszul  nevelt  és  be-
gyakorolt  tisztikarnak  szellemére,  melyet  arra  
gyakorolni  szükséges  volna.  

Azt  mondja  a  kérvényi  bizottság  indokolása,  
hogy  illetékes  helyről  biztosíttatott  a  magyar  
kormány  képviselője,  hogy  többé  ilyen  esetek  
elő  ne  forduljanak,  hogy  erre  minden  intézkedés  
megtörtént.  Hiszen  csak  februárban  történt  Prá-
gában,  hogy  egy  Marusek  nevű  szobrászt  egy  
hadnagy  vagy  főhadnagy  egy  bálterem  előcsarno-
kában  összekaszabolt;  hiszen  azóta  történt,  hogy  
itt  Magyarországon  Alberti-Irsán  Lieszkovszkyt  
egy  katonatiszt  összevagdalta.  

Én  a  kérvényi  bizottság  ezen  biztatását  
komolyan  nem  vehetem,  mert  ezen  Ítélet  nem  
bírt  oly sújtó  hatással,  hogy  azon  urak  a  további  
rakonczátlankodástól  visszariadjanak:  sőt  azon  
hang,  melylyel  a  katonai  lapok  ezen  ügyet  tár-



gyalták,  hogy  azon  modor,  a  melyről  tudomá-
som  van,  a  melylyel  magasabb  katonai  körökben  
erről  nyilatkoztak  :  mind  azt  engedik  gyanítani,  
hogy  az  ilyen  eseteket  a  katonai  körökben  úgy  
tekintik,  mint  mi  szoktuk  tekinteni  gentleman  
körben,  midőn  üldözésbe  vétetik valaki  közülünk,  
a  ki  párbajt  vívott  vagy  abban  segédkezett.  

Már  ha  mi  alkotmányos  és  népképviselői  
kötelességünket  teljesíteni  akarjuk,  nekünk  azt  
kell  biztosítani,  hogy  a  polgároknak  egyéni  sza-
badsága,  testi  biztonsága  mindenkivel  szemben  
megvédelmeztessék,  akkor  azt  hiszem,  hogy  a  
kérvényi  bizottság  indokolásában  ezen  esetre  
teljes  megnyugvást  nem  találhatunk.  

A  kérvényi  bizottság  tovább megy,  —  de  itt  
meg  kell  állnom  egy  pillanatra  és  meg  kell  
jegyeznem  egy  fájdalmas  tényt,  a  mely  a  hon-
védelmi  minister  urat  fogja  illetni.  

Mindenütt  az  országban  megjegyeztetett,  
hogy  hogyan  történhetik,  hogy  mig  a  közös  
hadsereg  tisztjei  ilyenekre  hagyják  magukat  ra-
gadtatni,  a  honvédség  tisztjei  ilyen  tetteket  nem  
követnek  el;  és  miután  ezen tény  constatáltatott,  
minden  ember  arra  a  következtetésre  jutott, hogy 
ennek  oka  az,  hogy  a  honvédség  tisztikara  
alkotmányos  ellenőrzés  alatt  él;  azon  tudat, hogy 
a  népképviselők  által  felelősségre  vonható  közeg  
által  szolgáltatik  ki  nekik  az  igazság,  oka,  hogy 
a  honvéd  tisztikar  az  ilyen  tettektől  tartózko-
dik.  És  mi  történt?  A  honvédség  tisztikara  
magáévá  tette  a  közös  hadsereg  tisztjeinek ügyét 
és  a  helyett,  hogy  a  közös  hadsereg  tisztjeivel  
azon  tisztikar,  a  mely  Kolozsváron  állomásozik,  



kijelentették  volna,  hogy  a  Dienstl-féle  eljárást  
helytelenítik,  a  helyett  a  honvéd  tisztikar  oda-
áll  kórusnak.  

Már  bocsánatot  kérek,  mi  nem  azért  tart-
juk  fenn  a  honvédséget  és  nem  azért  fejlesztet-
tük  ki  annyira  és  oly  nagy  költséggel,  a  mely  
az  országi a  oly  súlyosan  nehezedik,  hogyannak  
szelleme  olyan  legyen,  mely  a  közös  hadsereg-
nek  felvilágosult  tisztek  által  is  elitélt  ballépé-
seiben  mutatkozó  rosz  szellemét  támogatni;  és  
védelmezni  igyekezzék;  hogy ök,  a  kik  Magyar-
ország  zászlaja  alatt  harczolnak,  közösügyet  
csináljanak  maguknak  azon  egyénekkel,  a  kik  a  
magyar  katonát  magyar  kutyának  nevezik!  

Én,  t.  ház,  ebben  egy  megdöbbentő  tényt  
láttam,  és  meggyőződtem  arról,  hogy  némely  
megférhetetlen  természetű'  egyének,  a  kik  alkal-
matlanok  voltak  itt  Budán  és  a  ministeriummal  
szemben  végletekig  harczoló  eszközei  voltak  itt  
a  reactiónak,  igen  rosz  helyt  vannak  Erdélyben  
alkalmazva,  a  hol  annyi  nemzetiség,  annyi  kü-
lönböző  törekvés  van,  a  hol  a  reactiónak,  régi  
példákból  okulva,  oly  kedvező  szolgálatokat  te-
hetnek. 

De  t.  ház  nem  fogadhatom  el  a  kérvényi  
bizottság  indokolásának  utolsó  pontját  sem,  mely  
azt  mondja,  hogy  a  katonai  bíráskodásról  tör-
vényjavaslat  van  készülőben,  —  azért,  mert  nem  
határozza  meg  s  nem  ad  felvilágosítást,  hogy  
vájjon  a  kérvényeknek  megfelelőleg,  mily princí-
piumon  fog  alakulni  azon  katonai  biróság;  mert  
én  egy  oly  katonai  bíráskodásnak  újra  való  
codificálását,  a  milyen  jelenleg  fennáll,  a  hol  az  



auditor  maga  a  vizsgálóbíró,  ő  a  védő,  a  vádló  
és  egyszersmind  Ítélőbíró  is,  nem  fogadhatom  
el;  de  másfelől  a  külön  katonai  büntető  bírás-
kodást  is  a  polgári  szabadsággal  összeférhető-
nek  nem  ismerem,  mert  a  polgárokkal  szemben  
alkalmazott  bűnfenyitő  törvények  olyanok,  a  
melyek  egyenlő  garantiát  kell,  hogy  nyújtsa-
nak  mind  a  polgároknak,  mind  a  katonáknak,  és  
a  katonáknak,  ha büntető ügyekért vannak vádolva, 
nem  lehet  okuk  azon  törvényeket,  melyeket  a  
polgári  biintető  bíróságok  szolgáltatnak  ki,  el-
kerülni.  Nem  tűrhető  meg,  hogy  egy  országban  
területi  kiváltság  állittassék  fel  épen  azon  egyé-
nek  számára,  kik  az ország védelmére  a  kezükbe  
adott  fegyvert  viselik;  nem  lehet  megengedni,  
hogy  területenkivüli  törvényszékek  állíttassa-
nak  fel,  mert  azok  egy  külön  természetű  bírás-
kodáshoz  vezetnek,  a  melynél  be  fog  következni 
az,  a  mi  a  jelen  helyzetben  is  be  szokott  kö-
vetkezni,  hogy  t.  i.  polgári  egyéneknek  kato-
nai  egyénekkel  szemben  soha  a  katonai  büntető  
bíróságnál  igazuk  nincsen,  csak  akkor,  ha a köz-
vélemény  oly hatalmasan zúdul  fel,  mint  a kolozs-
vári  esetben  történt.  Hiszen  kérem,  ott  van  a  
spalatói  eset.  Hónapokig  nem  tettek  semmit;  
hanem  midőn  bekövetkezett  Magyarország  jó-
zan  gondolkodású  népének  azon  erőteljes  fellé-
pese,  a  melynek  be  kellett  következni,  mert  
minden  polgári  ember  saját  testi  épségét,  saját  
lakának  szentségét  és  saját  egyéni  szabadságát  
kellett,  hogy  találja  ezen  két  hadnagy  fellépé-
sében,  akkor  igenis  Spalatóban  is  szolgáltattak  
igazságot. 



Én  épen  azért,  t.  ház,  egyenlő  büntetőtör-
vényeket  kívánok  katonára  és polgárra,  mert  csak  
ezen  egyenlő  büntető  törvények,  polgári  függet-
len  bíróság  által  kiszolgáltatva,  nyújtanak  biz-
tosítékot,  hogy  a  katonatiszt  urakkal  szembajra  
a  kiknél  csak  lovagiasságnak,  tú lbuzgóság^^  
vagy  túlhevességnek  tartják  az  ilyen  fellépBW  
a  polgári  bíróság  ítéletének  bekövetkezése  &  
rettentő  tudatul  fog  szolgálni.  Mert  nem  lehet,  
hogy  a  közszabadságnak  különböző  garantiái  
legyenek;  nem  lehet,  hogy  kasztoknak  és foglal-
kozási  osztályoknak  különböző  bíróságai  legye-
nek ;  —  egyenlő  törvények  alatt,  egyenlőségben  
és egyenlő  büntetések  súl va  alatt  kell  mindnyá-
junknak  élni,  és  épen  az  egyenlőség  nevében  
kérném  és  kívánnám  azt,  hogy  a  megkészítendő  
katonai  büntető  codex  helyett  a  ház  egyszerűen  
egy  oly  határozatot  hozzon,  mely  határozatnál  
fogva  a  katonai  büntető  ügyekben  való  bírás-
kodást  egy  törvényben  megszüntetve,  utasítsa  a  
kormányt,  hogy  egy  olyan  törvényjavaslatot  
terjesszen  a  ház  elé,  mely  a  katonákat  büntető  
ügyekben  a  rendes  törvények  alá  helyezi.  Ez  
lett  volna  a  legméltányosabb  boszú  azért,  mért  
megsértették  a  polgári  szabadságot,  garantiát  
nyújtani  nekik  is  a  büntető  törvénykezés  kiszol-
gáltatásában.  (Élénk  helyeslés  a  szélső  balol-
dalon.) 






